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டாக்டர்	ச.	ெமய்யப்பன்	அண்ணாமைலப்	பல்கைலக்	கழகத்தில்	ேபராசிரியராகப்
பணியாற்றியவர்,	தி க் றள்	இயக்கம்,	தி ைற	இயக்கம்.	தமிழிைச	இயக்கம்,
தமிழ்வழிக்கல்வி	இயக்கம்	 தலிய	தமிழியக்கங்களில்	 	 ச் டன்	ஈ பட்
உைழப்பவர்,	தமிழகப்	 லவர்	 வின்	 ைணத்	தைலவர்,	பல்கைலக	கழகங்களின்
பதிப் க் 	உ ப்பினராகச்	சிறப்பாகச்	ெசயலாற்றி	வ பவர்	இவர்.	தமிழ்	நாட் ல்
பல	பல்கைலக்	கழகங்களில்	அறக்கட்டைளகள்	நி வி ள்ளார்.	பதினா
ல்களின்	ஆசிரியர்	இவர்	எ திய	'தா ர்	 ல்	தமிழக	அரசின்	 தற்	பரி

ெபற்ற 	தமிழ்	 ல்	ெவளியீட் த்	 ைறயில்	சாதைனகள்	பல	 ரிந்த	ெசம்மலாகிய
இவர்,	 ைறேதா ம்	தமி க் 	ஆக்கம்	த ம்	நல்ல	 ல்கைளச்	ெசம்பதிப்பாக
ெவளியி வைதத்	தம்	வாழ்வின்	 றிக்ேகாளாகக்	ெகாண் ள்ளார்	இவ ைடய
தமிழ்ப்	பணிையப்	பாராட் க்	 ன்றக் 	அ களார்.	தமிழேவள்'	என் ம்
வி திைன	வழங்கி ள்ளார்	 ளித்தைல	கா 	பிள்ைள	இலக்கியக் ,	தமிழ்
ெநறிக்	காவலர்	என் ம்	வி திைன	அளித் 	இவைரச்	சிறப்பித் ள்ள 	பதிப் ச்
ெசம்மல்	என	அறிஞர்கள்	இவைரப்	பாராட் வர்
---------	
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ேதாற்றம்	: 15	-	9	-	1909

தந்ைத: நடராசன்

தாய்	: பங்கா 	அம்மாள்

பிறந்த	ஊர் சின்ன	காஞ்சி ரம்

வாழ்க்ைகத் ைணஇராணி	அம்ைமயார்

ைன	ெபயர் ெசளமியன்,	சமதர்மன்,	சம்மட் ,	ஒற்றன்,	ஆணி,
பரதன்

1929	-	34 ெசன்ைன	பச்ைசயப்பன்	கல் ரியில்	பி.ஏ.	ஆனர்
ெபா ளியல்	பட்டப்ப ப்

11	-	2	-	34 தல்	சி கைத	'ெகாக்கரேகா'	ஆனந்த	விகடனில்
ெவளிவந்த .

1-2-36
ெசன்ைன	பச்ைசயப்பன்	மண்டபத்தில்	பார்ப்பனர்
அல்லாதார்	இயக்க ம்	காங்கிர ம்	பற்றிச்
ெசாற்ெபாழி .

1936 ெசன்ைன	மாநகராட்சித்	ேதர்தலில்	நீதிக்கட்சி
உ ப்பினராக	நிற்றல்.

11	-	4	-	37 நீதிக்கட்சிச்	ெசயற் 	உ ப்பினராதல்

1937	- வி தைல,	 	அர 	இதழ்களில்	 ைண
ஆசிரியர்	பணி

9	-	12	-	37 தற்	கவிைத,	காங்கிரஸ்	ஊழல்	வி தைலயில்

26	-	9	-	38
இந்தி	எதிர்ப் ப்	ேபாராட்டத்தில்	மக்கைளத்

ண் விட்ட	 ற்றம்	சாட் 	நான் 	மாத



ெவ ங்காவல்

13-1-39 தமி க்காக	உயிர்நீத்த	நடராசன்	இ தி	ஊர்வல
நாள்	இரங்கற்	 ட்டத்தில்	உைர

18-1	-	39 தமிழர்	தி நாள்	உைர	நிகழ்த் தல்.

10	-	2	-	39 ெசன்ைனக்	கிறித் வக்	கல் ரியில்	இந்தி
எதிர்ப் ச்	ெசாற்ேபார்	

6-	1	-	40 பம்பாயில்	ெபரியார்	–	அம்ேபத்கார்	உைரயாடல்	:
ெமாழிெபயர்ப்

2	-	6	-	40 காஞ்சியில்	திராவிட	நா 	பிரிவிைன	மாநா

7-	3	-	42 திராவிடநா 	கிழைம	இதழ்	ெதாடக்கம்.

14	-	3	-	43 ேசலத்தில்	நாவலர்	பாரதியா டன்
கம்பராமாயணச்	ெசாற்ேபார்.

5	-	6	-	43 'சந்திேராதயம்'	நாடகம்	 ரட்சிக்	கவிஞர்
பாரதிதாசன்	தைலைமயில்	நடத்தல்.

19	-	8	-	44

ேசலத்தில்	நீதிக்கட்சி	மாநா 	-	அண்ணா ைர
தீர்மானம்	-	நீதிக்கட்சி,	திராவிடர்	கழகம்
எனப்ெபயர்	மாற்றம்	ெபற் 	மக்கள்	இயக்கமாக
மலர்தல்.

15-12-	45 சிவாஜி	கண்ட	இந் 	ராஜ்யம்'	நாடக	அரங்ேகற்றம்
-	அண்ணா	ந த்தல்

ேம	1946 க ஞ்சட்ைடப்பைட	மாநா 	-	தந்ைத
ெபரியா டன்	க த் 	ேவ பா

29	-	7	-	46 நாவலர்	ேசாம ந்தர	பாரதியார்	தைலைமயில்
பாேவந்த க் ப்	ெபாற்கிழி	வழங்கல்

25-4-47 'ேவைலக்காரி'	நாடகம்.

1-	6	-	47 நீதிேதவன்	மயக்கம்'	நாடகம்.

15	-	8	-	47 ஆகஸ் 	பதிைனந் 	விழா	நாேள'	என	விளக்கம்
த தல்

28-9-47
தந்ைத	ெபரியார்	69வ 	பிறந்தநாள்	சிறப் க்
கட் ைர	-	இப்பைட	ேதாற்கின்	எப்பைட



ெஜயிக் ம்'.

14	-1	-	48 நல்ல	தம்பி'	திைரயிடல்.

18	-	6	-	49 தந்ைத	ெபரியார்	-	மணியம்ைம	தி மணம்.
அண்ணா	பிரிந் 	நிற்றல்.

10	-	8-49 மாைலமணி'	-	நாளிதழ்	ஆசிரியர்.

17	-	9	-	49 தி. .க.	ேதாற்றம்

18	-	9	-	49

திராவிட	நா '	இதழில்	4,	18-4-48இல்	வைரந்த
கட் ைரக்காக	வழக் .	நான் 	மாதச்	சிைறத்
தண்டைன	ஏற்றல்.	எதிர்ப் 	கண் 	பத்தாம்	நாள்
வி தைல.

12	-	1	-	50 நாெடங் ம்	ெபாங்கல்	விழா	-	உழவர்	விழா	எ க்க
அறிக்ைக	விடல்.

1950 தி ச்சிச்	சிைறயில்	இலட்சிய	வரலா '	எ தல்.

1951 'ஆரியமாைய'	 க் த்	தைட

17-9-51 திராவிட	நா 	பிரிவிைன	நாள்	அறிவித்தல்.

16-12-1951 தி. .க.	 தல்	மாநில	மாநா .

1-8-52 ெசன்ைனயில்	இந்தி	எதிர்ப் 	அறப்ேபார்

15	-	6	-	53 நம்நா '	நாளிதழ்	ெதாடக்கம்

13-	7	-	53 ம் ைனப்	ேபாராட்டம்	-	 ன்

2-	2	-	56 இைணப் க்காகப்	ெபா 	ேவைல	நி த்தம்

29	-	4	-	57 தமிழ்நா 	சட்டமன்றத்	தி.	 .	கழகத்	தைலைம
ஏற் ,	எதிர்க்கட்சித்	தைலவர்	ஆதல்.

9	-	6	–	57 ஓம்	ேலண் 	'	(Homeland)	ஆங்கிலக்	கிழைம
இதழ்	ெதாடங் தல்

2	-	3	-	58 தி. .கழகத்திைன	மாநிலக்	கட்சியாக	இந்திய
அர 	ஒப் தல்	அளித்தல்.

24	-	4	–	59 அண்ணாவின்	தம்பியர்	ெசன்ைன	மாநகராட்சி
மன்ற	ஆட்சியில்	அமர்தல்.



1-8-60 இந்தி	எதிர்ப் 	மாநா 	-	ெசங்ைகயில்	அண்ணா
தைலைம	உைர

1962 சம்பத்	விலகல்	 றித் 	அண்ணா	அறிக்ைக

26	-	2	-	62 சட்டமன்றத்திற் த்	தம்பியர்	ஐம்பதின்மர்	ெசல்ல,
அண்ணா	,	நாடா மன்ற	ேமலைவ	உ ப்பினராதல்

2	-	8	–	62 விைலவாசி	உயர் க்	ேபார்	-	ேவ ர்	சிைறயில்
பத் 	வாரம்.

17	-	11	-	63
கட்டாய	இந்தி	-	17வ 	ெமாழிப்	பிரி 	சட்டம்
எரித்தல்,	16	-11	-	63	அன்ேற	ைகதாகி,
ஆ மாதம்	-	சிைறத்தண்டைன	ஏற்றல்.

1	-	3	-	67 தமிழ்நாட் ச்	சட்ட	மன்றத்தில்	138	ேபர்
தம்பிய டன்	அண்ணா	தமிழக	 தல்வர்	ஆதல்.

14	-	4	-	67 தமிழ்நா '	ெபயரிட் ப்	ெப ைம	ெபறல்

10-1	–	68 இரண்டாவ 	உலகத்தமிழ்	மாநா 	எ த்தல்

8	-	9	-	68 அண்ணாமைலப்	பல்கைலக்	கழகம்	டாக்டர்	பட்டம்
வழங் தல்

4-1-69 கைலவாணர்	என்.எஸ்.	கி ஷ்ணன்	சிைல	திறப்
விழாவில்	கைடசிச்	ெசாற்ெபாழி .

2-	2	-	69 கழ்	உடம்ெபய்தல்

-------------
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அறிஞர்	அண்ணா	தமிழகத்தின்	 தன்ைமப்	ேபச்சாளராகத்	திகழ்ந்தார்.
ேபச்சி ம்,	எ த்தி ம்	 ைம	பல	ெசய் 	ம மலர்ச்சிக் 	வித்திட்டார்.	அவர்
எ த் ம்	ேபச் ம்	விழி	.	ணர்ச்சி	ஏற்ப த்தின.	கைலகளில்	சிறந்த	காஞ்சியில்
ேதான்றி,	தமிழ்ப்	பாசைறயாம்	பச்ைசயப்பனில்,	பட்டம்	ெபற் ப்	ெபரியார்
ப த்தறி ப்	பாசைறயில்	பயின்ற	மாமனிதர்.	ேபச்சாற்றலா ம்	எ த்தாற்றலா ம்
திய	தமிழகம்	உ வாகக்	கன 	கண்டவர்.	ஆற்றல்	வாய்ந்த	அவர 	எ த் ம்
ேபச் ம்	தமிழ்	உைரநைடயில்	ெபரிய	மாற்றத்ைத	ஏற்ப த்தின.	அண்ணாவின்
பாணி	(மர )	பலரால்	பின்பற்றப்பட் 	வ கிற .	ெமாழி	 க்ேகறிய ,	 தியேதார்
விைசையப்	ெபற்ற .	அண்ணா	வழியினரின்	எ த் ம்	ேபச் ம்	தமிழ்	உைரநைட
வரலாற்றில்	ஒ 	தி ப் ைனயாய்	அைமந்தன.

பண் தர்	ெமாழி	மக்கள்	ெமாழியாயிற் .	நாவா ம்	ேபனாவா ம்	அண்ணா
ஆற்றிய	பணி	அளவிடற்கரிய .	பல	ஆய்ேவ கள்	வந்தி ந்தா ம்	அண்ணாவின்
பங்களிப் 	 வைத ம்	மதிப்பீ 	ெசய்யவில்ைல.	சி கைத,	நாவல்,	கட் ைர,
நாடகம்	ஆகிய	அைனத் 	இலக்கிய	வ வங்களி ம்	ஈ பட் 	உைழத் ப்	 திய
பாணிைய	அவர்	உ வாக்கி ள்ளார்.	அ க் த்	ெதாடர்க ம்	எ ைக
ேமாைனக ம்	காவிரிையப்	ேபால்	கங்ைகையப்	ேபால்	அவர 	ேபச்சில்
ஊற்ெற த்தன்.	அவர 	ேபச்சில்	தமிழகேம	கட் ண் 	கிடந்த .	க த்தா ம்
நைடயா ம்	ெசால் ம்	வைகயா ம்	அண்ணா க்ெகனத்	தனிவழி
அைமந்தி ந்த .	அவர்	நடத்திய	இதழ்களில்	அவர்	எ திய	கட் ைரக ம்,
க தங்க ம்,	இலக்கியத்	தரத் டன்	அைமந் 	வளர்	தமி க் ச்	ெச ைம
ேசர்த்தன.	நாவன்ைம	மிக்க	நா 	ேபாற் ம்	நாவலராகத்	திகழ்ந்த	அண்ணா
வளமான	நைடயினால்	 கழ்ெபற்ற	எ த்தாளராக ம்	விளங்கினார்.
ெசாற்ெபாழி களில்	 திய	பாணிைய	உ வாக்கி	ேமைடத்தமி க் 	வளம்
ேசர்த்தார்.	ேமைடத்தமிைழ	உ வாக்கியவர்களில்	அவர்	 தல்	வரிைசயர்.	அவர்
ெசாற்ெபாழி த்	தைலப் க ம்	பைடப் க க் ச்	 ட் ய	ெபயர்க ேம

ைமயாய்	அைமந் 	விட்டன.	கவிைதப்	பண் 	அைமந்த	உைரநைட,	அவ க்
உைரநைட	வரலாற்றில்	நிைலேப 	அளித் 	விட்ட .	அண்ணா	அழகாக ம்
ைவயாக ம்	எ தினார்.	அவர்	பைடப் 	எந்த	இலக்கிய	வ வமாகயி ந்தா ம்

சீர்தி த்த	ஒளிவீ ம்.	இதழாளராக	அைமந்ததால்	நிரம்ப	எ த	வாய்ப் ம்



கிைடத்த .	அவர்	க த் ப்	பரப்பாளராக ம்	விளங்கினார்.	அண்ணாவின்
பன் கச்	சாதைனகைள	அங்கீகரித் ,	ெப ைம	ேசர்க் ம்	வைகயில்	 கழ்மிக்க
அண்ணாமைலப்	பல்கைலக்கழகம்,	டாக்டர்	பட்டம்	அளித் ப்
ெப ைமப்ப த்திய .

அண்ணா	ஒ 	அறிவாலயமாகேவ	திகழ்ந்தவர்.	ெசாற்ெபாழிவாளர்-	எ த்தாளர்	-
லாசிரியர்	-	நாடகாசிரியர்-	இதழாளர்	-	சிந்தைனயாளர்	-	தைலவர்	எனப்

பல்ேவ 	சிறப் கைளப்	ெபற் த்	திகழ்ந்தார்.	தமிழகத்தில்	அண்ணா க்
அைமந்த	நிைன ச்	சின்னம்	ேபால்	யா க் ம்	அைமயவில்ைல.	அறிஞர்	அண்ணா
மிக ம்	 கழ்ெபற்ற	,	ஒப்பற்ற	தைலவராகத்	திகழ்ந்தார்.	அண்ணாவின்
பைடப் கைள	அர ைடைமயாக்கிய	தமிழக	அர க் 	ெநஞ்சார்ந்த	நன்றி.
அர ைடைமயாக்கிய	பாேவந்தரின்	 ல்கைள	 தன்	 தலில்	ெவளியிட்ட
மணிவாசகர்	பதிப்பகம்.	தற்ெபா 	அண்ணாவின்	 ல்கைள ம்	ெவளியிட்
மகிழ்ச்சியைடகிற .
-------------		
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"ஆமாம்	நா ம்	ஒ 	 மாஸ்தாவின்	மகள்	தான்.	என்	ெபயர்	காந்தா.
மாஸ்தாவின்	மகள்	என்ற	நாடகம்	பார்த்தி க்கிறீர்கேள.	அந்த	நாடகக்	கைதயில்

வ ம்	 மாஸ்தாவின்	ெபண் ைடய	ெபயர்	சீதா.	அவள்	ச தாயக்
ெகா ைமயால்	ெசத்தாள்,	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாள்கிறாள்.	அ 	நாடகத்தில்
நடப்ப .	நிசமாக	நடந்ததல்ல.	நான்	அேதவிதமான	ெகா ைமயால்	சாகவில்ைல.
ஒ வைன,	என்	ஆைச	நாயகைன,	சாக த்ேதன்.	நாடகத்திேல	பரிதாபத்திற் ரிய
சீதா	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாள்கிறாள்.	நான்,	பழி	பாவத் க் 	அஞ்சாதவள்.
ெகாைல	ெசய்ேதன்.	என்ைனத்	தண் க்கத்	தயாராக	உள்ள	நீதிபதிேய
தாராளமாகத்	தண் ங்கள்.	ஆனால்	தண் ப்பதன்	 லம்,	நீங்கள்	இந்த	ஒ
காந்தாைவ	அடக்கலாம்.	இேத	ேநரத்தி ம்,	இனி ம்	ேதான்ற	இ க் ம்
காந்தாக்கைளத்	த க்க	என்ன	ெசய்வீர்	பிேளக்	வந்தவ க் 	ஊசி
ேபாட் விட்டால்,	ஊரிேல	ேவ 	யா க் ம்	பிேளக்	வரா 	என் 	 றிவிட	 மா?
இந்தக்	காந்தாைவக்	ெகான் விட்டால்,	இனி	ேவ 	காந்தா	கிளம்ப	மாட்டாள்
என்ற	எண் கிறீர்கள்?

என்	இளவயதில்	நான்	 க் ேமைட	ஏறேவண் ேம	என் 	எனக் ப்	பய மில்ைல,
க்க மில்ைல.	என்ைனப்	பற்றி	ஊரார்	ஏ வார்கேள	என் 	ெவட்க மில்ைல.

அந்த	உணர்ச்சிகள்	என்ைன	இப்ேபா 	அண் வதில்ைல.	மரத் ப்	ேபான	மனம்
என் ைடய .	உ த் ப்	ேபான	நியதிகைள	நீதியாகக்	ெகாண்ட	உலகம்	இ .

ஏனய்யா	,	இப்ப 	விைறத் ப்	பார்க்கிறீர்.	கவைலயா?	எனக் 	மரண	தண்டைன
தரேவண் ேம,	என்	ெசய்வ ?	அறியாத	ெபண்ணாயிற்ேற,	இவைளச்	சாகச்
ெசால்வதா	என் 	ேசாகமா	உமக் ?	பாவம்	நான்	உயிேரா 	இ ப்பதாகவா
க கிறீர்?	நான்	இறந் 	பத்தாண் கள்	கிட்டத்தட்ட	வாகிவிட்டன.	கள்ளங்
கபடமற்ற	காந்தா	பன்ென 	நாட்க க் 	 ன்ேப	ெகால்லப்பட்டாள்.	இந்தக்
காந்தா,	பழி	வாங் ம்	ேபர்வழி.

வழக்ைக	வளர்த்திக்	ெகாண் க்க	ேவண்டாம்.	ேசா ைவ	நான்தான்
ெகான்ேறன்.	க த்ைதத்	தி கிேனன்.	அவன்	இறந்தான்.	சா ம்ேபா 	 ட	நான்
அவைன	அைணத் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அவைன	மட் ம்	நான்	ெகால்லா
ேபாயி ந்தால்	என்ன	நடந்தி க் ம்	ெதரி மா?	ேசா 	ஒ 	ெகாைலகாரனாகி
நின் 	ெகாண் ப்பான்.	நான்	அவ க் க்	கைடசியாகச்	ெசய்த	உதவி,
அவைனக்	ெகான்ேறேன	அ தான்.	பத்தாண் க க் 	 ன் 	ேசா 	என்ைனக்



ெகான்றான்.	இப்ேபா 	நான்	அவைனக்	ெகான்ேறன்;	அவ க் 	உதவி	ெசய்ேதன்.

ஏன்	விழிக்கிறீர்கள்?	நான்	உள வதாக	நிைனக்கிறீர்கள்?	அப்ப த்தான்
எண் வீர்கள்.	சகஜம்.	என் ைடய	வாழ்க்ைக	வரலாற்ைற	நாேன	எ தி
ைவத்தி க்கிேறன்.	அ 	கிைடத்தால்	என்	மரணத் க் ப்	பிற 	அைதப்
ப ங்கள்,	விஷயம்	விளங் ம்.	ேபா ம்	நான்	உலகில்	வாழ்ந்த .	விைட
ெகா ங்கள்.	ெசல்கிேறன்,	 தலில்	என்ைனத்	தண் த் 	வி ங்கள்.	உங்கள்
ேவைல	 யட் ம்.	பல ைடய	ஆைச ம்	நிைறேவறட் ம்.

ேசா 	என்ற	தன 	"ஆைச	நாயகைன"க்	ெகான்றதாக,	காந்தா	என்ற	மா
ற்றஞ்	சாட்டப்பட் ,	ெசன்ைனக்	ேகார்ட் ேல	விசாரைண	நடந்த .	காந்தா க்

வய 	இ பத்ைதந் 	அல்ல 	இ பத்தா 	இ க் ம்.	அழகி.	ஆனால்
ெகாைலகாரி!	அதற் 	ஏராளமான	 	கிைடத் 	விட்ட .	தண்டைன	நிச்சயம்,
என் 	இந்த	வழக்ைகக்	காண	வந்தி ப்பவர்கள்	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.	ேகார்ட் ேல
காந்தா,	பயேமா,	பைதப்ேபா,	 க்கேமா,	 ப்ேபா,	இல்லாமல்	மிக	அைமதியாக
இ ந்தைதக்	கண்ட	நீதிபதி,	வக்கீல்	 தலானவர்கள்,	 க் 	ேமைடக் ப்
ேபாேவாம்	என் 	ெதரிந் ம்,	இவ க் 	இவ்வள 	ைதரியம்	எப்ப 	பிறந்த 	என்
எண்ணி	ஆச்சரியைடந்தனர்.	பல	சாட்சிகள்	விசாரைண	ெசய்யப்பட்ட	பிற ,
ற்றவாளி	ஏதாகி ம்	 ற	ேவண் ய 	இ க்கிறேதா	என் 	நீதிபதி	ேகட்டார்.

அப்ேபா 	காந்தா	ேபசிய .	ேமேல	நாம்	விவரித்த .	ேகார்ட்டா க்ேகா,
ேவ க்ைகக்	காண	வந்தவர்க க்ேகா,	காந்தா	ேபசியதின்	ெபா ள்
விளங்கவில்ைல.	 க் த்	தண்டைன	விதிப்பார்கள்	என் 	கிலி	பி த் க்
ெகாண்டதால்,	காந்தாவின்	 ைள	 ழம்பி	விட்டெதன் ம்,	ைபத்தியம்
பி த்ததாேலேய,	ஏேதேதா	உளறினாெளன் ம்,	ேகார்ட் ல்	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.
ஆனால்	உண்ைமயில்	காந்தா க் ப்	ைபத்திய மில்ைல,	மனக்	 ழப்ப மில்ைல.
மிகத்	ெதளிவாகேவ	இ ந்தாள்.	காந்தா க் த்	 க் த்	தண்டைன
விதிக்கப்பட்ட .	வழக்கமான	சடங் க க் ப்	பிற 	காந்தா	 க்கிலிடப்பட்டாள்.

காந்தாவின்	கதி	கண் 	வ ந்தினவர்கள்	யார்?	அவள 	தங்ைக	சாந்தா ம்,
அவள 	காதலன்	சங்கர ந்	தவிர	ேவ 	யா ம்	வ ந்தவில்ைல	.

விபசாரி!	ெகாைலகாரி!	 லத்ைதக்	ெக த்தவள்!	மிரா க்	 ம்பத்ைத
அழித்தவள்!	ேசா ைவக்	ெகாைல	ெசய்தவள்!	-	என் 	பலர்	பல	விதமாகத்

ற்றினார்கள்.	காமத் க் ப்	பலியான	ேசா வின்	பரிதாபச்	சிந் 	காலணா
என் ம்,	ெகாைலகார	காந்தாவின்	ேகார	மரணம்	என் ம்	பாட் ப்	 த்தகங்கள்
விற்கப்பட்டன.	பத்திரிகாசிரியர்கள்	விபசாரத்தால்	வந்த	விைன	என்
தைலயங்கங்கள்	எ தித்	தீர்த்தனர்.



வழக் ம்	 க் ம்	வம்பளப் ம்	 ந் 	சில	நாட்கள்	ெசன்ற	பிற ,	சாந்தா ம்
சங்கர ம்	ெசன்ைனைய	விட் 	ெவளிேயறி.	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் ,	ஒ
கிராமத்தில்	வசித் 	வந்தனர்.	அவர்களி வ க் 	மட் ேம	காந்தாவின்	பரிதாப
வரலா 	 வ ம்	ெதரி ம்.	'காந்தாவின்	ைடரி'	அவர்களிடந்தான்	இ ந்த .

சங்கரன்	காந்தாவின்	ைடரிையப்	 த்தகமாகப்	பிர ரிக்கத்	தீர்மானித்தான்.	உலகில்
ம ப ம்	காந்தாைவப்	பற்றித்	தா மாறாகப்	ேப வார்கேள!	எதற்காக	அத்தைகய
வம்பளப் க் 	இடமளிக்க	ேவண் ம்,	' த்தகம்	ேபாடக்	 டா '	என் 	சாந்தா
றினாள்.	'சாந்தா!	உலகத்தார்	காந்தாைவத்	 ற்றினா ம்	கவைலயில்ைல.

அவள 	வாழ்க்ைக	வரலாற்ைறப்	ப த் 	ஓரி வராவ 	பாடம்	கற் க்	ெகாண்டால்
ேபா ம்.	ேம ம்,	விஷயத்ைதப்	ப த்தறியக்	 யவர்கள்	காந்தாைவப்	பற்றிப்
பரிதாபப்	ப வார்கேள	யன்றி	பழிக்க	மாட்டார்கள்.	அவர்கள்	 ற்றினா ம்	சரி,
கவைலயில்ைல.	நான்	காந்தாவின்	ைடரிையப்	பிர ரிக்கத்தான்	ேபாகிேறன்.
நாமி வ ம்	ேசர்ந் 	 க ைர	எ ேவாம்	என் 	சங்கரன்	 றினான்.
அங்ஙனேம	ெசய்தான்.	எவ்வளேவா	எதிர்ப் க்கைள	அடக்கிச்	சாந்தாைவக்
காதலியாகப்	ெபற்றவன்	சங்கரன்,	அ 	ேவ 	கைத!	ஆகேவ	அவன்
தீர்மானித்தால்	நிைறேவற்றாமல்	வி வதில்ைல.	காந்தாவின்	'ைடரி'	 த்தக
பமாக	ெவளிவந்த .	சிலர்	கண்ணீர்	வ த்தனர்.	ப த் 	 த்த ம்	சிலர்,

''இைத	ெவட்கமின்றி	ெவளியிட்டாேன	பிரகஸ்பதி”	என் 	சங்கரைனத்
திட் னார்கள்.	ஆனால்,	அந்த	ைடரிதான்	இேதா	இனி	நான்	உங்க க் த்
தரப்ேபாவ 	ேக ங்கள்	காந்தாவின்	ைடரிைய	...	காந்தா	எ தியதில்	சி சி
பிைழ	தி த்தங்கள்	ெசய்ேதேனயன்றி	விஷயத்ைத	மாற்றவில்ைல.	காந்தா
எ தினதில்	காணப்பட்ட	எ த் க்களில்	இ ந்த	பிைழைய	நான்
தி த்திேனேனயன்றி	அவள்	எண்ணத்ைத,	நடந்த	சம்பவங்கைள,	காந்தா
எ தினப 	அப்ப ேயதான்	உங்களிடம்	த கிேறன்.	பா ங்கள்	இந்த	பரிதாபப்
ெபண்ணின்	படத்ைத	.

இந்த	நாடகக்	கம்ெபனிக்காரர்களின்	வண் 	எங்கள்	வீட் ப்	பக்கமாக	வ ம்
ேபாெதல்லாம்	எனக் க்	ேகாபந்தான்	வ வ 	வழக்கம்.	விதவிதமான
பயங்கரங்கைளக்	காட் க்	ெகாண் ,	ரக	ரகமான	ேநாட் கைளப்	ேபாட் க்
ெகாண் 	மனத்ைதக்	ெக த்ேத	வி கிறார்கள்.	ெநஞ்ைச	உ க் ம்	பாடல்கள்,
உல்லாசமான	சம்பாஷைன,	உயர்தரமான	ந ப் ,	அற் தமான	சீன்	ேஜா ப் .	அவர்
பா கிறார்,	இவள்	ஆ கிறாள்	என்ெறல்லாம்	ேநாட் ஸ்	ேபாட் 	ஆைசையக்
கிளப்பி	வி கிறார்கள்.	எங்களிடத்திேல	பணமா	இ க்கிற .	நாடகத்திற் ப்	ேபாக
அப்பா க் 	வ வேதா	மாதம்	26	 பாய்.	அ ப்பிேல	உைல	தவறா 	ஏறினாேல
ேபா ம்.	இந்த	இலட்சணத்திேல	தம்பிக் 	ேவ .	பள்ளிக் டச்	சம்பளம்	கட்ட



ேவண் ம்.	அவன்	ப த் 	விட் 	என்ன	சாதிக்கப்	ேபாகிறாேனா	ெதரியா .
சாந்தாவின்	 ரல்	தங்கக்	கம்பி	ேபாலி க்கிற .	பாட் ச்	ெசால்லிக்	ெகா த்தால்
ரம்மியமாக	இ க் ம்	என் 	ெசால் கிறார்கள்.	எனக்ேகா	இன்ன ம்	கலியா	-

நாடக	வண் கைளப்	பார்க்கக் டா 	என்றி ந்தவள்	அன் 	பார்க்க	ேவண் ய-
தாயிற் .	” மாஸ்தாவின்	ெபண்,	 மாஸ்தாவின்	ெபண்”	என் 	 றினர்.	நா ம்
ஒ 	 மாஸ்தாவின்	ெபண்தாேன!	ஆகேவ	ேநாட் ைச	வாங்கச்	ெசான்ேனன்.
சாந்தா	ஓ ப்	ேபாய்	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந்தாள்.	கைதச்	 க்கம்	அதில்
இ ந்த 	.	அசல்	எங்கள்	 ம்பக்	கைததான்.	ஆகேவ	இந்த	நாடகத்ைத
எப்ப யாவ 	ேபாய்ப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	ஆைச	பிறந்த .	அப்பாவிடம்
ெசான்ேனன்.	அவர்	என்ன	ெசய்வார்	பாவம்,	”கண்ணில்ைல	ேயா 	காந்தா,	ெபரிய
ெபண்ணாயி க்ேக,	ேநாக் த்	ெதரியாேதா	நம்ம	ஆத் க்	கஷ்டம்”	என்
ெசான்னார்.	வ ைம	பி த் 	வாட் ம்	நாங்கள்	 யி க் ம்	வீட் ப்	பக்கமாக,
பாழாய்ப்	ேபான	சினிமா,	 ராமா	வண் க ம்,	பட் ப்	 டைவகார ம்.	பம்பாய்
ேசட் ம்	ஏன்	தான்	வரேவண் ம்?	நாசமாய்ப்	ேபாகிறவள்	எங்கைள
வ ைமேயாடாவ 	விட் 	ைவக்கக் டாதா?	இல்லாதவாளிடம்	வ வாேனன்.	இ
ேவண் மா,	அ 	ேவண் மா	என் 	ேகட்பாேனன்?	இப்ப ச்	சித்திரவைத
நடக்கிறேத	உலகில்	சிவேன	என் 	அவாளவாள்,	அவாவா	காரியத்ைதக்
க னிச் ண்ேடதான்	இ க்கா?	ம ஷ்யர்	மட் மா,	ெதய்வங் ட	 ம்மா	தான்
இ க் .

இரண்டாம்	வாரம்,	 ன்றாம்	வாரம்	’ மாஸ்தாவின்	ெபண்	நாடகம்’	நடந்
ெகாண்ேட	இ ந்த .	ஒவ்ெவா 	நா ம்	எனக் 	ஒயாத	ெதால்ைல.	அப்பா க்
சங்கடம்.	என்	 கத்ைதக்	கண் 	அவரால்	சகிக்க	 யவில்ைல.

”காந்தா,	நாைளக் 	ெர யா	இ .	நாடகம்	ெசல்ேவாம்.	சாந்தா ம்	வரட் ம்"	என்
ஒ 	தினம்	அப்பா	ெசான்னார்.

''என்ன	வாலிபர்	தி ம் கிறேதா,	 ம்பம்	கிடக்கிற	கிடப்பிேல	நாடகம்	ேவேற
ேவண் யி க்ேகா,	இங்ேகதான்	நல்லதங்கா	நடக்கிறேத,	நாடகம்	ேபாறாராம்
நாடகம்”	என் 	அம்மா	ேகாபத்ேதா 	 றினார்கள்.	வாஸ்தவந்தாேன,	அந்த
க்கால்	 பாய்	இ ந்தால்	எங்கள்	 ம்பத் க் 	எவ்வளேவா	ெசளகரியம்.

நாடகம்	சினிமா	இைவகள்	இ க் ம்	உலகத்திேல	பணப்	பஞ்சம்	ஏன்	இ க்க
ேவண் ம்?	 மாஸ்தாவின்	ெபண்	நாடகம்	எவ்வள 	அ ைமயாக	இ ந்த
ெதரி ேமா?	என்ன	அ ைமயாக	ந க்கிறார்கள்	TK	சண் கம்	கம்ெபனியார்	.
இரா 	ேவடத்திேல	சண் கம்	ந ப்ப 	எல்ேலா க் ம்	பி த்த .	சீதா	இறந்த



ேகட் 	இரா ,	சீதா!	சீதா	,	என் 	அலறிக்	ெகாண் 	ஓ ம்	ெபா ,	மன
க்கிற .	சீதாவாக	ந க் ம்	சி வன்	அசல்	ெபண்	ேபால்தான்	ெதரிகிறான்.

சீதாவின்	தங்ைக	சர வாக	MS	திெரளபதி	என்ற	ெபண்	ேஜா யாக	ந க்கிறாள்.
”நீங்கள்	மிரா தாரர்,	உங்காத் ேல	விதவிதமாகக்	 டங்கள்	இ க் ம்.
எங்க க் 	இ ப்ப 	இந்த	ஒ 	 டந்தான்''	என் 	சர 	 ம்ேபா
கசியாதவர்கள்	இல்ைல.	 மாஸ்தாவாக	ந ப்பவர்	ெராம்ப	நன்றாக	ந த்தார்.
ஆமாமா.	யாைரச்	ெசால்லி	யாைரச்	ெசால்லாமல்	வி கிற .	நீங்கள்	பார்க்க
ேவண் ம்	அவ்வள தான்.	நான்	எவ்வள 	ெசான்னா ம்	ேபாதா ,	 ரியா
ேபாங்கள்.

கைத	ெதரி ேமா,	 தல்	தரமான .	ஒேர	ஒ 	 மாஸ்தா	.	எங்கப்பா	ேபால்
அவ க் 	இரண் 	ெபண்கள்,	ஒ 	ஆண்.	எங்காத்திேல	நாங்கள்	இ ப்ப 	ேபால்
சீதா	 த்தவள்.	நல்ல	அழகி.	சரசா	இைளயவள்	எங்கள்	சாந்தா	ேபால்.	அழ ,
ணம்	எல்லாம்	என்	தங்ைக	ேபாலத்தான்.	வ ைம	பி ங்கித்	தின்ற .

எங்காத்திேல	இ க்கிற	கஷ்டம்	தான்.	சீதா க் 	இரா 	என்ற	ஒ வன்	ேமேல
ஆைச.	அவ க்ேகா	ேகாயில்	 ளம்,	 ைச,	 த்தகம்	 தலியவற்றிேல	ஆைச.
அவைள ம்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	அவன்	ேகாவி க் ப்	ேபாவைத	எந்தக்
கட ள்	ேவண்டாெமன் 	 றிவி ேமா	ெதரியவில்ைல.	அவன்	கல்யாணேம
டா 	என் 	 றி	விட்டான்.	எந்தக்	ேகாயி ம்	பிள்ைளயார்	ேகாயில்	தவிர,	ேதவி

இ க்ேக.	நாம்	ஏன்	கல்யாணம்	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்ல	ேவண் ம்,	என்
இரா 	ேயாசிக்கவில்ைல.	ேயாசிக்க	ேநரேம ?	சதா	ேதவாரம்	தி வாசகம்
ப க்க ம்,	 ளித் ப்	 ைச	ெசய்ய ம்	.	ேநரம்	ேபாய்வி கிற .	வரதட்சைணதான்
ஒ 	சாபக்ேக 	இ க்கிறேத	எங்க	 லத்திேல	.	சீதா க் ப்	பணேம ?	ஒ
கிழவனிடம்	தள் கிறார்கள்;	அவன்	சாகிறான்.	ெமாட்டச்சியாகிறாள்	சீதா.	பிற
அந்த	ஊர்	மிரா தாரன்	சீதாைவக்	ெக க்க	வ கிறான்.	எவ்வளேவா	கஷ்டம்
மாஸ்தா	காலமாகிறார்.	சீதா	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாள்கிறாள்.	பிற 	இரா

சரசாைவக்	காப்பாற் கிறான்.	அவைள	ஒ 	கரம் க்கார க் க்	கலியாணம்
ெசய்ய	ஏற்பாடாகிற .	கலியாணப்	பந்தலிேலேய	சண்ைட.	”ேபாடா	ேபா!	சரசாைவ
நாேன	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்கிேறன்"	என் 	இரா 	 றி	விட் க்	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள்கிறான்.	சரசா	நிம்மதியாக	வாழ்கிறாள்.	இ 	கைத.	பார்த்தால்
தான்	ெதரி ம்.	இதில்	உள்ள	 ைவ.

சீதாைவ	ஒ 	கிழவ க் க்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகா க் ம்	சீன்	நடக் ம்	ேபா ,
என்	கதி	என்னா ேமா	என் 	எண்ணி,	கண்களில்	நீர்	த ம்ப,	அப்பாைவ
ேநாக்கிேனன்.	அவர்	மன ம்	ேவதைனயில்	இ ந்த 	ேபால	ெதரிந்த .	 க்கம்
ெதாண்ைடைய	அைடத் க்	ெகாண்டதால்	அப்பா	கம்மலான	 ர டன்,	'பாவி
கிளிைய	வளர்த் ப்	 ைனயிடம்	ெகா த்தாேன	'	என் 	 மாஸ்தாைவத்



திட் னார்.	என்	மனதில்	ஒ 	ஆனந்தம்	உண்டாயிற் .	அப்பா	என்ன	கஷ்டம்
வந்தா ம்	சீதாைவக்	கிழவ க் 	ெகா த்தைதப்	ேபால	என்ைனக்	கலியாணம்
ெசய் விட	மாட்டார்கள்	என் 	ைதரியம்	பிறந்த .

இப்ப ப்பட்ட	நாடகங்கைளப்	பார்த்த	பிறகாவ 	நம்ம	 லத்திேல	யி ந் 	இந்த
வரதட்சைணப்	ேபைய	ஒட் விட	ேவண்டாமா?	கைத	 ந்த .	வீட் க்
வந்ேதாம்.	அம்மாவிடம்	கைதையச்	ெசான்னேபா 	அவள்	,	’ஆமாம்	அந்த	ஏைழப்
பிராமணன்	ேவேற	என்ன	ெசய்வான்?	எத்தைன	நாைளக் ச்	சீதாைவ	வீட் ேலேய
ைவத்தி க்க	 ம்?	கிழேமா,	 ேடா	எ ேவா	ஒன்றின்	தைலயில்
கட் த்தாேன	தீர	ேவண் ம்'	என் 	 றினாள்.	“சீ	 ட்டாேள	அவன்	காரியம்	மகா
பிச ''	என் 	அப்பா	வாதா னார்.	சாந்தா	 ாங்கி	விட்டாள்.	எனக்ேகா
அப்பா க் ம்	அம்மா க் ம்	நடந்த	ேபச் 	பயத்ைத	உண்டாக்கிவிட்ட .	என்ைன
அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகப்	ப 	கிழவன்	வ வதாக ம்,	நான்	பயந் 	ெகாண்
அப்பாவிடம்	ஒ வ 	ேபால ம்	கன 	கண்ேடன்.	ம தினம்	காைலயில்	எ ந்த ம்,
வாசலில்	நின் 	ெகாண் 	ெத ைவ	ேநாக்கிேனன்.	எதிர்	வீட் ல்	ஒ 	 ந்தர
வாலிபன்	நின் 	ெகாண் க்கக்	கண்ேடன்.

ெந 	நாட்க க் 	 ன்ேப	கல்கத்தா	ெசன்றி ந்த	அல 	,	தன்	கணவைன
இழந் 	விட் 	மக டன்	ஊர்	தி ம்பி	எங்கள்	வீட் 	எதிர்	வீட்ைட	விைலக்
வாங்கிக்	ெகாண் ,	அதில்	 ேயறினாள்.	அவள்	வரப்	ேபாகிறாள்	என்ப 	எனக்
ன்னாேல	ெதரி ம்.	அவள்	பிள்ைளக் த்	தைல	சவிச்	சைட	ேபாட் ப்	ெபா

ேபாக்கலாம்	என் 	நான்	எண்ணிய ண் .	ஆனால்,	அல வின்	மகன்	நான்
எண்ணிக்	ெகாண் ந்தப 	சிறிய	அம்பியல்ல	அல வின்	பிள்ைளதான்,	நான்
நாடகம்	ேபாய்வந்த	ம தினம்	காைலயில்	என்	கண்க க் க்	காட்சி	அளித்த .
நான்	ெதாட் 	விைளயாட	 யாத	ப வம்.	என்	கிட்ட	வர யாத	வய .
ஏறக் ைறய	இ ப 	இ க் ம்	என்கிட்ேட	அந்த	 ந்தர	 பன்	வர	 யா 	என்
றிேனனல்லவா?	அவன்	என்ன	ெசய்தான்	ெதரி ேமா?!	யார 	 திதாக

இ க்கிறேத	என் 	நான்	பார்த்ேதேனா	இல்ைலேயா,	ஒேர	தாவாகத்	தாவி	என்
ெநஞ்சில்	 ந் 	ெகாண்டான்.	அந்த	உ வம்	எதிர்	வீட் 	வாசற்	ப யண்ைடதான்
இ ந்த .	ஆனால்	என்	ெநஞ்சிேல	சித்திரம்	பதிந் விட்ட .	 ந்தரமான	அவன
ெபயர்	ேசாம ந்தரம்.	அல 	அதிர்ஷ்டக்காரி	என் 	அ க்க 	அம்மா	என்னிடம்

வ ண் .	அல க் 	ஐ வரீயம்	இ க் 	என்பதால்	நான்	நாக்ைகத்
தட் வ 	வழக்கம்.	ஐ வரியம்	இ க்கட் ேம	அவளிடம்,	அதனால்	நமக்ெகன்ன
என் 	 வ ண் .	ஆனால்,	இப்ப ப்பட்ட	ைமந்தைன	அல 	ெபற்றி ப்ப
எனக்ெகன்ன	ெதரி ம்.	அந்தச்	ெசல்வத்ைத	நான்	ெபற	ேவண் ம்	என் ,
பார்த்த ம்	 மாஸ்தாவின்	ெபண்	எண்ணிேனன்.	 ன்னாளிர 	நான்	கண்ட
நாடகத்தால்	பல	எண்ணங்கள்	என்	மனதிேல	உதித்தன.	அதிேல	 க்கியமான



க த் க்கிைசந்த	மணாளைனப்	ெபற	ேவண் ம்	என்ப தான்.	அேத
எண்ணத்ைத	அைணத் க்	ெகாண் தான்	 ன்னாள்	இர 	நான்	 ங்கிேனன்.
காைலயிேல	எ ந்த ம்	என்	கண்களில்	ேசாம ந்தரம்	ெதன்பட்டால்,	எனக்
எப்ப யி க் ம்	நீங்கேள	ேயாசி ங்கள்.	பசிேயா 	உல ம்	ஒ வன்	பட்சணக்
கைடய ேக	வ ைகயில்,	கமகமெவன	வாசைன	வீசினால்	நாக்கில்	நீர்	ஊறாதா!
நான்	இேதா	ெவளிப்பைடயாகக்	 வைதப்	ேபால	பல	ெபண்கள்	 ற	மாட்டார்கள்.
ஆனா ம்	நான்	மயங்கினைதப்	ேபால	மயங்காத	ெபண்கள்	எத்தைன	ேபர்	இ க்க

ம்?	அந்த	மரக்	கட்ைடகைளப்	பற்றிப்	ேப வாேனன்?

இவ்வளைவ ம்	எண்ணிக்ெகாண் 	நான்	ேசாம	 ந்தரத்ைதப்	பார்த்தப 	நின்
ெகாண்ேடயி ந்ேதன்,	என் 	எண் கிறீர்களா.	அ தான்	இல்ைல.	ஒ 	 ைற
பார்த்ேதன்.	தைல	 னிந் 	ெகாண்ேட	ேயாசித்ேதன்.	யாராக	இ க் ம்	என் .
அல வின்	மகன்	என்ற	ேயாசைன	ேதான்றிற் .	ம ப 	ஒ 	 ைற	பார்த்ேதன்.
அதற் ள்	அம்மா	ெசான்னார்கள்.	”காந்தா!	அவன்	அல வின்	பிள்ைள"	என் .
உடேன	நான்	ேவ 	ேவைலகைளக்	கவனிக்கச்	ெசன் 	விட்ேடன்.

அல ம்	எங்கள்	அம்மா ம்	பாலிய	சிேநகிதமாம்.	ஆகேவ,	அ க்க 	அவர்கள்
வீட் 	விஷயங்கைளப்	ேப வதற் ச்	சந்தர்ப்பம்	கிைடக்க	ஆரம்பித்த .	 தலிேல
அம்மாதான்	ஏதாவ 	ேபச	ஆரம்பிப்பார்கள்.	அந்தச்	 வாரஸ்யமான	ேபச்ைச	நான்

க்க	வி வதில்ைல.	ேகள்வி	ேமல்	ேகள்வி	ேபா ேவன்.	அ 	எப்ப ,	இ 	எப்ப
என் 	விசாரிப்ேபன்!	இப்ப ப்	ேபசிப்	ேபசிச்	ேசாம ந்தரத்ைதப்	பற்றிய	பல
விஷயங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.

ேசாம ந்தரம்	ெபய க்ேகற்ற	 பவான்.	தங்கமான	 ணம்.	நல்ல	ப ப் ,	இளைம,
இவ்வள ம்	ஒ ங்ேக	ெபா ந்தியவன்.	எவள்	'ெகா த் 	ைவத்தி க்கிறாேளா'
அவர 	மைனவியாகி	மகிழ்ச்சிேயா 	வாழ்க்ைகக் 	எட்டாத	கனியானா ம்
நிைனப் க் 	எட்டாமற்	ேபா மா?	அ 	ேபால்	எனக் ச்	ேசா வின்	மீ 	எண்ணம்
வி ந்த .	இத்தைகய	மணாளன்	கிைடத்தால்	மகிழ்ச்சிேயா 	வாழலாம்.	உலகில்
எதற் ப்	பிறந்ேதாம்.	சந்ேதாஷமாக	வாழ்வதற்காகத்தாேன	ஆனால்	 ந்தரம்
என்ைனக்	கண் 	ஆைசப்பட்டா ம்	என்	வ ைமையக்	கண்டால்	பயப்ப வார்.
கைதகளிேல	வ வ 	ேபால்,	ஏைழப்	ெபண்ணாக	இ ந்தா ம்	எனக் 	அவள்
தான்	ேவண் ம்	.	என் 	ெசால்லி	என்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்டால்,
எவ்வள 	இன்பமான	வாழ் 	எனக் க்	கிைடக் ம்.	எனக் 	அந்த	வாழ்
கிைடத்தால்	என்	தங்ைக	சாந்தா க் 	எப்ப ப்	பட்ட	ேமலான	இடத்திேல	வரன்
ேத ேவன்	ெதரி மா?	எங்கள்	வ ைம	ஒ ேய	ேபா ம்.	வாட்டம்	தீர்ந் 	வி ம்	-
இத்தைகய	எண்ணங்கள்	அைலேபால்	மனதில்	ேமா ம்.	எப்ப ேயா	நான்	ஒ
இன்ப	மாளிைகைய	என்	மனதில்	கட் 	விட்ேடன்.



என்	தங்ைக	சி 	ெபண்ணாைகயால்	அ க்க 	அல 	அத்ைதயிடம்	ேபாய்ப்
ேப வாள்.	ேதாட்டத்திற் ச்	ெசன் 	விதவிதமான	மலர்கைளக்	ெகாண்
வ வாள்.	அல ம்	சாந்தாவிடம்	அன்பாக	இ க்கேவ,	இந்தத்	ெதாடர்
அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	வந்த .	ஒவ்ெவா 	நா ம்	ேசா 	என்ைனப்	பற்றி
ஏதாவ 	ேபசாதி ப்பதில்ைலயாம்.	அைத	அப்ப ேய	சாந்தா	வீட் ல்,	'பிேளட்
ைவப்பாள்.	சாந்தா	 வைதக்	ேகட்க	எனக் ப்	பரமானந்தமாக	இ க் ம்.	அப்பா
ெப ச்ெசறிவார்,	அம்மா	”அகிலாண்ேடஸ்	வரியின்	கி ைப	எப்ப ேயா,	யார்
கண்டார்கள்”	என் 	உ க்கமாகச்	ெசால் வார்கள்.	சாந்தா	 ம் ப்.
பார்ைவ டன்	என்ைன	ேநாக்கிச்	சிரிப்பாள்.	அவ ைடய	கன்னத்ைத	நான்
ேநாகாதப 	கிள் ேவன்.	இந்த	ஆனந்தம்	எங்கள்	 ம்பக்	கவைலையக்	 ட
ஒ 	அள க் க்	 ைறத்த .	பாம் ம்	ேத ம்	ெநளி ம்	 ழியிேல	வி ந்தவன்
ைகக் க்	கிைடத்த	ேவைரப்	பி த் க்	ெகாண் 	ெதாங் கிறேபா ,	ேதன்
ட் லி ந் 	 ளி	ேதன்	ெசாட்ட	அைதச்	 ைவத் ச்	சந்ேதாஷப்பட்டான்	என்

கைத	ெசால்வார்கேள	அைதப்	ேபாலி க்கிற 	என 	சந்ேதாஷம்.

”காந்தா,	ேகட்டாேயா	சங்கதி?	இன்னிக் 	 ந்தரம்	உங்க	அக்கா க் 	ஏன்
இன் ம்	கலியாணம்	ஆகவில்ைல	என் 	ேகட்டான்”	என் 	சாந்தா	 றினாள்	ஒ
நாள்	.	நான்	 ன்	சிரிப்ைப	அடக்கிக்	ெகாண் 	ஏேதா	ேவைல	ெசய்வைதப்	ேபால்
இ ந் 	விட்ேடன்.	’நீ	என்ன	பதில்	ெசான்ேன'	என் 	அம்மா	ஆவ டன்
ேகட்டார்கள்.

”இன் ம்	நல்ல	இடம்	கிைடக்கவில்ைல,	என் 	ெசான்ேனன்”	சாந்தா	 றினாள்.

” ட் 	பி ேவா தான்	ேபசியி க்கா"	என் 	அம்மா	 றிவிட் 	சிரித் க்
ெகாண்ேட	என்ைனப்	பார்த்தார்கள்.

”சதா	அவா	ஆத்திேல	உனக் 	என்ன 	ேவைல”	என் 	நான்	சாந்தாைவக்	ேகட்
அதட் ேனன்.

”அ 	யார்	வீ ?	அல 	அத்ைத	வீட் க் 	நான்	ேபாகாெம	ேவேற	யார்	ேபாவா?”
என் 	கம்பீரமாகக்	ேகட்டாள்	சாந்தா.

"அவா	உன்ைன	அைழக்கிறாேளா	தாம் லம்	ைவத் ”,	என் 	நான்	ேகலி
ெசய்ேதன்.

”தாம் லம்,	ேமளதாளம்,	சீர்ெசட் ,	வரிைச	எல்லாம்	ைவத் 	உன்ைன	அைழக்கப்



ேபாறாேள	அல 	அத்ைத.	அப்ேபா 	ெசய்யம்மா	அதிகாரம்”	என் 	சாந்தா
பதி க் க்	ேகலி	ெசய்ய	ஆரம்பித்தாள்.

''வர	வர	நீ	 ஷ்ைடயாகிறாய்”	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	சாந்தாைவப்	பி த்தி த்
கன்னத்ைதத்	தி க்	எண்ணிேனன்.	அவள்	என்	பி க்கா	அகப்ப வாள்!.	ஒேர
ஒட்டமாக	ஓ ப்ேபாய்	அல 	வீட் ேல	 ந் 	ெகாண்டாள்.	பார்க்கிேறன்	நான்.
சாந்தா	ேசா விடம்	ஏேதா	ேபசிக்ெகாண் 	வி ந் 	வி ந் 	சிரிக்கிறாள்.

காதல்	விஷயமாக	நான்	பல	கைதகளில்	ப த்தி க்கிேறன்.	 ஷ்யந்தன்
ச ந்தைலையக்	கண்டகைத,	நளதமயந்தி	கைத	,	இராமச்சந்திரன்
சீதாபிராட் யார்	கைத,	சத்தியவான்	சாவித்திரி	சைத	என் 	பல
ப த் மி க்கிேறன்.	ஆனால்	அைவகளிெலல்லாம்,	கட ள்	ைக
ெகா த் தவினார்	என் தான்	 றப்பட் க்கிற .	அேதேபால்	அபைலயாகிய
என்	ெபா ட் 	அவர்	ெசய்வாரா?	அவ்வள 	அக்கைற	ஆண்டவ க் 	என்னிடம்
இ ந்தால்	எங்கள்	வ ைமைய	 தலில்	ஒட் 	விட் 	ம 	ேவைல	பார்க்கமாட்டாரா!
அைதேய	ெசய்யாதவர்	அவ க்கி க்கிற	ேவ 	எத்தைனேயா	ேவைலகைள
ஒ க்கி	ைவத் 	விட் 	என்	மீ 	ேசா க் 	அன் 	உண்டா ம்ப 	ெசய்ய	 ன்
வரவா	ேபாகிறார்	நடக்கிற	விஷயமா?	ேசா க் ம்	எனக் ம்	மணம்	நடந்த .
கைதகளிேல	 றப்ப வ 	ேபால்,	கஷ்டங்கள்	ஏற்பட்டால்	 டப்	ெபா த் க்
ெகாள்ளலாம்	என் 	நான்	எண்ணிேனன்.

வ ைமயின்	காரணத்தால்	எனக் 	உலகின்	மற்ைறய	காட்சிகைளக்	காண
ேநரேமா,	வசதிேயா	கிைடயா .	மன	மகிழ்ச்சிக் 	ேவ 	மார்க்க ம்	கிைடயா .
ெசல்வான்	வீட் ப்	ெபண்ணாக	இ ந்தால்.	மனக்	கவைல	ேதான்றாதப 	நாடகம்,
சினிமா	பார்க்கலாம்.	நைக	நட் 	ேபாட் க்ெகாண் 	ஆனந்திக்கலாம்.	கிளப் க் ப்
ேபாய்	பந்தாடலாம்.	கடற்கைரக் ப்	ேபாய்	உலாவலாம்.	கிராம	ேபான்	ேகட்கலாம்.
உல்லாசத் க் 	எத்தைனேயா	வழிகள்	உண் .	எனக்ேகா	பணமின்றிப்	ெபறக் ய
ஒேர	இன்பந்தான்	இ ந்த .	அ தான்.	ேசா ைவப்	பற்றிய	நிைனப் .	அவைரப்
பார்ப்ப .	அவைரப்	பற்றிப்	ேப வ 	அவர்	விஷயமாக	தங்ைகேயா,	அம்மாேவா
அப்பாேவா	ேபசினால்	கா 	 ளிரக்	ேகட்ப 	இ ேவ	எனக்கி ந்த	இன்பம்.	இந்த
இன்பம்	விநா க் 	விநா 	வளர்ந்த .	நான்	பரி ரணமாக	அவ ைடய
அ ைமயாகி	விட்ேடன்.	ேசா 	மிக	நல்லவர்	என் 	ெசான்ேனேன	அ 	தவ .
என்ைனக்	கவர்ந்தவன்	எப்ப 	நல்லவனாக	 ம்?

ேசா வின்	மீ 	எனக் 	வளர்ந் 	வந்த	காதல்	என்	மனதில்	ஆழமாகப்	பதிய
ஆரம்பித் 	விட்ட .	சில	சமயங்களில்	அவ ைடய	தரிசனத்திற்காக	நான்	ஏங்கித்
தவிப்ப ண் .	 க்கியமாக	அவர்	 ைச	ெசய்யச்	ெசன் விட்டால்,	 ைறந்த



இரண் 	மணி	ேநரமா ம்	வாச க் 	வர.	அ வைர	அவைரக்	காண	 யாமல்
நான்	ப ம்பாட்ைட	அவர்	எப்ப 	அறிவார்?	காதல்	பலப்பட்ட .	கலக்க ம்
அதிகரித்த .	நான்	அவர்	மீ 	ைமயல்	ெகாண் 	என்ன	பயன்?	ேசா 	எந்தச்
சீமாட் 	வீட் ச்	சிங்காரிக் க்	கணவனாகப்	ேபாகிறாேரா?	என்	எண்ணம்	எப்ப
ஈேட ம்?	கைடசியில்	என்	க த் 	ஈேடறவில்ைலயானால்	என்	மனம்	உைடந்
வி ேம,	அதற்ெகன்ன	ெசய்வ ?

இத்தைகய	கலக்கத்தினால்	பல	இர களில்	நான்	அ த ண் .	ெபரியேதார்
ஆபத்தில்	சிக்கிக்ெகாண்டைத	உணர்ந்ேதன்.	ேசா வின்	மன	நிைலேயா	எனக் த்
ெதரியா .	ெதரிந் 	ெகாள்ள	மார்க்க மில்ைல.	அவர்	தம 	'பக்தி'ையக்
காட் க்ெகாள்ள	கட் க்கட்டாக	வி தி	 சிக்ெகாண் 	காலணா	அள ள்ள
சந்தனப்	ெபாட் ட் க்	ெகாண் ந்தார்.	என்	விஷயமாக	அவர்	என்ன	க த் க்
ெகாண் க்கிறார்	என்பைதக்	காட்ட	ஒ 	அைடயாளம்	ெதன்படவில்ைல.	பல
வஸ் க்கைள	அவர்	பார்ப்ப 	ேபால்	என்ைனப்	பார்த்தாேர	தவிர,	அவ ைடய
பார்ைவயிேல	தனி	விேசஷம்	இ க்கவில்ைல.	கண்ணால்	ேபசியி க்கலாம்,	மனம்
இ ந்தால்.	அவேர	பக்தர்களின்	பாடைலக்	ேகட் க்	ேகட் ,	ெமளனமாக	இ க் ம்
பழக்கங்ெகாண்ட	ேதவைனப்	ேபால்,	என்	கண்களின்	ேவண் ேகாைளக்	கண் ம்,
அைசயாத	உள்ளங்	ெகாண்டவராகேவ	இ ந்தார்.	நான்	அப்ப ெயான் ம்
அழகற்றவ மல்ல!

என்	மனக்	 ைறையத்	தீர்க்க	யார்	 ன்வ வார்கள்?	ஒ 	சமயம்	என 	ஆழ்ந்த
இ தயப்	 ர்வமான	காதல்.	ேசா க் த்	ெதரிய	ேநரிட்டால்,	என்ைன	மகிழ்விக்க
இைசவாேரா?	ஆனால்	எப்ப 	அவரிடம்	என்	காதைலத்	ெதரிவிப்ப ?	மிக	சாந்த
ண	சீலராகிய	ேசா 	என்ைனப்	பற்றி	தவறாகக்	க திவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ ?

வீட் ேல	அம்மா	அப்பாதான்	என்ன	ெசால்லமாட்டார்கள்?	ஊரா ம்	ஏ வார்கேளா?
நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	ேசா ைவ	மறந் 	விட ம்	 யவில்ைல	.	மன	நிைலைய
அவ க் த்	ெதரிவிக்க	மார்க்க ம்	ேதான்றவில்ைல.	நான்	தத்தளித்ேதன்.
சாந்தா க் 	இைவகைள	நான்	 றவில்ைல.	ஆனால்	ெப ச் ம்	கண்	அ க்க
எதிர்	வீட் ன்	மீ 	ஏக்கத்ேதா 	ெசல்வ ம்,	இரவில்	என்	தைலயைண	நைனந்
ேபாவ ம்,	என்	மனதில்	இ ந்த	எண்ணங்கைளச்	சாந்தா க் த்
ெதரிவித் விட்டன.	அவேளா	சி 	ெபண்!	அவளால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்!

சாந்தா	எப்ேபாதாவ 	ேசா விடமி ந் 	 த்தகம்	வாங்கிக்	ெகாண் 	வ வாள்.
ராணக்	கைதகேள	ேசா 	த வார்.	ஒ நாள்	எனக்ேகார்	 க்தி	ேதான்றிற் .
கண்ணபிரான்	மீ 	காதல்	ெகாண்ட	 க்மணியின்	மேனாநிைல
வர்ணிக்கப்பட் ந்த	பாகத்ைத	ேசா 	தந்த ப்பிய	பாரதத்தில்	நான்	ெபன்சிலால்
ேகா ட் 	அ ப்பிேனன்.	அப்ேபா 	என்	ெநஞ்சம்	 த்தைத	என்ெனன்ேபன்.



அவர்	அதைனக்	கவனிப்பாரா?	கவனித்தா ம்	விஷயம்	இன்னெதன் 	 ரிந்
ெகாள்வாரா?	 ஷ்டச்சி க்கி	என் 	என்	மீ 	சீ வாரா?	அல விடம்	காட்
வி வாேரா?	அப்பாவிடம்	உன்	மகளின்	ேயாக்யைதையப்	பார்	என் 	 வாேரா?
என்ன	நடக் ேமா	என் 	பயமாகேவ	இ ந்த .	நான்	ேகா ட் 	அ ப்பிய
பாகத்தில்	ஆபாசமான	வார்த்ைதகள்	ஏ ம்	இல்ைல	.

"கண்ணன்	மீ 	நான்	ெகாண் ள்ள	காதலின்	ஆழம்,	கடலாழத்ைதவிடப்	ெபரிய .
அவேர	என்	ஆவி.	அவர்	இன்றி	நான்	வாேழன்.	ஆனால்	அந்ேதா	என்	மன	நிைல
அவ க் த்	ெதரி ேமா?	ெதரியவந்தால்	அவர்	என்	காதைல	ஏற் க்
ெகாள்வாேரா?	ஏளனஞ்	ெசய்வாேரா?	என்	ெசய்திைய	அவரிடங்	 ற	யார்
இ க்கிறார்கள்?	இர க்	காலங்களில்	என்ைன	வாட் 	வைதக் ம்	நிலேவ	கனல்
ேபால்	வீசிக்	க த்ைதக்	ெக க் ம்	காற்ேற	ெபாறாைம	 ம்ப 	உன்
சந்ேதாஷத்ைதப்	பற்றிக்	ெகாஞ்சிக்	ெகாண் க் ம்	கிளிேய	 ம்	 யிேல
ஆ ம்	மயிேல!	தாமைர	 த்த	 ளத்திேல	தாண்டவ	நைட	நடக் ம்	அன்னேம!	யார்
ேபாய்	 ற	 ன்வ வீர்கள்."	இ தான்,	நான்	ேகா ட்ட	பாகம்.

சாந்தா	 ம் த்தனமாக	ஒ 	ேவைல	ெசய் 	விட்டாள்	என்ப 	எனக் 	பிறேக
ெதரியவந்த .	கண்ணபிரான்	என்பைத	அ த் 	விட் 	ேசா 	என் 	அவள்
எ திவிட் ,	பிற 	 த்தகத்ைத	ேசா விடம்	ெகா த்தாளாம்.	ெகா க் ம்ேபா ,
"இந்தப்	 த்தகம்	ெராம்ப	நன்றாக	இ ந்ததாம்,	அக்கா	ப த் 	விட் 	 க்கியமான
இடத்திேல	ேகா 	ேபாட் 	இ க்கிறாள்"	என் ம்	ெசான்னாளாம்.	ேசா
ன்னைக டன்	"சாந்தா	நல்ல	 த்திசாலி	யல்லவா!	பரம	சா 	பகவத்கடாட்சம்
அவ க் க்	கிைடக் ம்.	 ண்ணிய	கைதகைளப்	ப ப்பதிேல	அவ க் 	வி ப்பம்
இ ப்பதால்	அவள்	நல்ல	 ணவதியாக	விளங் வாள்"	என் 	 றினாராம்.

"	 த்தகத்ைதப்	 ரட் ப்	பார்த்தாரா ?”	என் 	நான்	ஆவ டன்	ேகட்ேடன்.
த்தகத்ைதப்	பார்த் 	விட் .	விஷயம்	ெதரிந் 	ெகாண் ,	ேசா 	தன்
சம்மதத்ைதக்
றிய ப்பினார்	என் 	ேபைத	நான்	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்.

” த்தகத்ைதப்	பிரித் 	பார்க்கவில்ைலேய,	அக்கா”	என் 	சாந்தா	ேசாகத் டன்
றிவிட் ,	”நான்	வந் 	விட்ட	பிற 	நிச்சயம்	பார்த்தி ப்பார்”	என் 	என்ைனத்

ேதற்றினாள்.	சாந்தா	ேதற்றிவிடக்	 ய	ேநாயா	எனக் !	என்	ம ந் 	எதிர்
வீட் ல்.	என்	ேநாய்,	அவ க் த்	ெதரிந்தால்தாேன!	!

தம்பி	இராகவன்	ேசா விடம்	ெந ங் வதில்ைல.	காரணம்,	இராகவ க்
நல்லவர்கேள	பி ப்பதில்ைல.	ேசா 	எப்ப யாவ 	இராகவைனத்	ேதாழனாக்கிக்



ெகாள்ள	ேவண் ெமன் ,	இராகவன்	இ க் ம்	ேநரத்தில்,	சில	நாட்கள்	எங்கள்
வீட் க் 	வ வ ண் ,	ேப வ ண் .	ேபச் 	 வாரஸ்யமாக	இ க் ம்.	எனக்
நல்ல	வி ந் .	ஆனால்	இராகவன்	கண் ப்பாய்	ேப வான்.

நான்	பாரதத்தில்	ேகா ட் 	அ ப்பியதற் ச்	சில	நாட்க க் ப்	பிற 	இராகவன்
ஒ 	தினம்	கைளத் 	வந் 	கன்னத்தில்	ைக	ைவத் க்ெகாண் 	உட்கார்ந்தான்.
வ ைமயினால்	வா ம்	வாட்டம்	எனக்கி ப்பைதவிட	அவ க் 	அதிகம்.	நான்
வீட் ேலேய	கிடப்பவள்,	அவன்	ெவளிேய	ேபாய்	வ வான்.	வ ைமயின்
ெகா ைமகள்	அவ க் 	அதிகமாக	உ த்தலாயின.	தன 	நண்பர்களின்	நாகரிக
உைட	தன 	அ க் க்	சட்ைடையப்	பார்த் ப்	பரிகாசம்	ெசய்வ 	ேபாலி க்கிற .
தாேனார்	தி ஷ் 	பரிகாரம்	;	சனீஸ்வ பம்	என் 	ஏேதேதா	ேப வான்.
தன்ைனத்தாேன	ெநாந் 	ெகாள்வான்.	வாட்டத்ைதக்	ெகா த்த	வ ைம
இராகவ க் 	 ரட் த்தனத்ைத ம்,	பணக்காரர்	என்றால்	ஒ 	ெவ ப்ைப ம்,
நீதி,	ேநர்ைம,	பாவ	 ண்ணியம்,	தர்மம்,	தைய	என் 	ேபசப்ப வதிேல	கசப்ைப ம்
ெகா த் 	விட்ட .	சதா	க க த்த	 கத்ேதா தான்	இ ப்பான்.	”விரச	நாயகன்
வந்தான்"	என் 	சாந்தா	ேகலி	ெசய்வாள்.	ேப ம்ேபா 	 க் த்தனமாக
இ க் ம்.	அதி ம்	பணக்காரர்	ேபச்ைச	எ த்தால்	ேபா ம்,	சீ வான்.	மனத்திேல
அவ க் 	நம்பிக்ைக	கிைடயா .	கட ைள	பற்றி டக்	ேகலி	ெசய்வான்.

ேசா விடம்	ேப வ 	இராகவ க் 	இஷ்டமில்ைல	என்ற	ேபாதி ம்	வீேடறி
வந்தவனிடம்	எப்ப ப்	ேபசாமலி ப்பெதன் 	ேவண்டா	ெவ ப் டன்	ேப வான்.
ேசா 	மிக்க	வாத்சல்யத் டன்	ேப வ டன்	மத	விஷயமாக	இராகவ க் ப்
ேபாதிப்ப ண் .	சில	சமயங்களில்	இராகவன்	அைவகைளக்	ேகட் க்
ெகாள்வான்.	சில	சமயங்களில்,	”ேசாமண்ணா	,	ேவ 	ஏதாவ 	ேப ங்ேகா	,
ேகட்ேபாம்.	இந்த	இழ ப்	ேபச் 	ேவண்டாம்”	என் 	 றி	வி வான்.	”சிவ,	சிவா!
இராகவா,	அப்ப ச்	ெசால்லாேத.	அபச்சாரம்”	என்பார்	ேசா .	”அபச்சாரமாவ
கிரகச்சாரமாவ ”	என் 	இராகவன்	 ரட் த்தனமாகக்	 றிவிட் 	ெவளிேய
ேபாய்வி வான்.	அப்பா,	அம்மா	இராகவனிடம்	ேகாபித் க்	ெகாள்வார்கள்.
ைவவார்கள்.	நான்	மட் ம்	ேகாபிப்ப-தில்ைல.	இராகவன்	 ரட் த்தன-
ைடயவனாவதற் ம்,	ெவ த் ப்	ேப வதற் ம்	காரணம்	வ ைமயின்

ெகா ைமதான்	என்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.	சிற்சிலசமயங்களில்	இராகவன்	தன்
மனைதத்திறந் 	காட் வ 	ேபால்	என்னிடம்	ேப வான்.	ேகட்கமிக	உ க்கமாக
இ க் ம்	அவன 	ேபச் .

ஒ நாள்,	ேசா க் ம்.	இராகவ க் ம்	கீழ்க்கண்ட	ப 	ேபச் 	நடந்த .	

ேசா 	:	இராகவா!	எங்ேக	உன்ைனக்	காண்பேத	அரிதாகி	விட்ட 	?	



இராகவன்	:	க ைத	ெகட்டால்	 ட் ச்	 வற்றிேலதாேன!	சாக்கைடக் ப்
ேபாக்கிடேம ?	ேவைல	ஏதாவ 	கிைடக் ேமா	என் 	ேத 	அைலந்ேதன்.	

ேசா 	:	கிைடத்தேதா?	

இராகவன்	:	நன்றாகக்	கிைடத்த .	டாமிட்.	இ யட்	என்ற	அர்ச்சைன	.
ேவைலயாவ 	கிைடப்பதாவ .	 லிப்பாலில்	 திைரக்	ெகாம்ைப	ேதய்த் 	அந்தத்
திலகத்ைத	ெநற்றியிேல	ைவத் க்	ெகாண் 	வந்தால்	கிைடக் மாம்	!

ேசா 	:	காலம்	இப்ப ேய	இரா 	இராகவா!	பகவான்	கி ைப	ெசய்யாமற்	ேபாக
மாட்டார்.	

இராகவன்	:	அ 	சரி	அண்ணா!	கி ைப	பண் வார்.	ஒய் 	இ ந்தால்தாேன!
ேத ம்,	தி விழா ம்	ேவத	பாராயண ம்,	பஜைன ம்,	கதா	காலட்ேசப ம்,	பரத
நாட் ய ம்,	அதிர்ெவ ம்.	அக்காரவ ச ம்,	அன்னாபிேஷக ம்,	விடாயத்தி ம்
அ பவித் -விட் .	மி ந்த	ேநரத்தில்,	உம்ைமப்	ேபான்ற	’பக்தர்’கைளக்	கண்
ேபசிக்	கடாட்சித் 	விட் ப்	பிற தாேன	என்ைனப்	ேபான்ற	பஞ்ைசயிடம்	வ வார்.
அதற் ள்	எனக் 	ேவைலேய	அவசியமில்லாத	நிைலைம	வ ம்.	சா தான்	அவர்
எனக் ச்	ெசய்ய	ேவண் ய	கடாட்சம்.	

ேசா 	:	மனம்	ெவ த் ப்	ேபசாேத	இராகவா	.	இ 	ஒ 	கஷ்டமா?	சாட்சாத்
ஸ்ரீராமேர	கா 	 ற்றினார்.	கஷ்ட ம்	 க ம்	இர ம்	பக ம்	ேபால	மாறி
மாறித்தான்	வ ம்.	இதற்காக	பகவத்	நிந்தைன	ெசய்வதா?	

இராகவன்	:	நானா	நிந்திக்கிேறன்?	என்ன	அண்ணா	,	உம்ைமப்	ெபரிய	ேவதாந்தி
என் 	 கிறார்கேள.	நான்	ேப கிேறன்,	நான்	ஏ கிேறன்	என் 	ெசால்லலா மா?
நான்	ஏ ?	நீர்	ஏ ?	எல்லாம்	அவன்	மயம்!	எல்லாம்	அவன்	ெசயல்.	உம்ைம
இலாட்சாதி	பதியாக	ைவத்தி ப்ப 	அவன்	ெசயல்	என்ைனப்	பிட்சாதிகாரியாக
ைவத்தி ப்ப ம்	அவன்	ெசயல்	மிக	நல்லவன்	அவன்.	

ேசா 	:	இராகவா!	நீ	நாத்திகம்	ேப கிறாய்,	நாக் 	 சவில்ைலயா?	

இராகவன்	:	இதற்கப்	ெபயர்	நாஸ்திகமா?	எனக் த்	ெதரியா .	அவனன்றி	ஓர்
அ ம்	அைசயா 	.	என 	நாக்கின்	அைச ம்	அவன 	ெசயல்தான்!	ேசா 	:
பிராமண	 லத்தில்	உதித் 	இப்ப ப்	பகவத்	ேவஷியாவதா?	



இராகவன்	:	 ர்வகர்ம	பலன்	!

ேசா 	:	நீ	வக்கீல்	ேபால	ேப கிறாய்.	நீ	மட் ம்	வக்கீல்	ேவைலக் ப்
ப த்தி ந்தால்.	

இராகவன்	:	கிழிந்த	க ப் 	சட்ைட டன்	ெவளிேய	கிளம்பியி ப்ேபன்.	ேவெறன்ன
நடந்தி க் ம்	!

ேசா 	:	நீ	சத்	விஷயங்கைளப்	ப க்கேவண் ம்.	

இராகவன்	:	அ ைமயான	 த்தகத்ைதப்	ப த் க்	ெகாண்ேட	இ க்கிேறன்,
உலகத்ைத	விட	உன்னதமான	 த்தகம்	இ க்கிறதா	அண்ணா	!	அைத	நான்
ப த் க்	ெகாண் 	இ க்கிேறன்.

இந்தச்	சம்பாஷைணக் ப்	பிற 	ேசா 	ெமளனமாக	இ ந் 	விட் ப்
ேபாய்விட்டார்.	நான்	இராகவைனத்	திட் ேனன்.	நல்லவர்கள்	மனைத	ேநாகச்
ெசய்வ 	அழகல்ல	என்ேறன்.	நான்	இவ்விதம்	இராகவ க் ப்	 த்தி
ெசான்னேதயில்ைல.	அன் 	அவன 	ேபச் 	ேசா வின்	 க	விலாசத்ைதேய
மாற்றி	விட்டைதக்	கண்ேடன்.	ஆகேவ	எனக் க்	ேகாபம்	பிறந்த .	இராகவன்
என்ைன	ஏற	இறங்கப்	பார்த் விட் ச்	சிரித்தான்.	”அந்தச்	சிரிப்பின்	அர்த்தம்
என்ன?”	என் 	நான்	சீறிேனன்.

''எண்ணாத	எண்ணெமல்லாம்	
எண்ணி	எண்ணி	
எட்டாத	ேகாட்ைடக் 	
ஏணியிட் ”
என் 	இராகவன்	பா க்	ெகாண்ேட	சிரித்தான்.

எனக் ச்	ேசா 	மீ 	இ க் ம்	எண்ணத்ைத	இராகவன்	எப்ப ேயா	ெதரிந்
ெகாண்டான்	என்ப 	ெதரிந்த .	நான்	நாணத்தால்	தைல	 னிந்ேதன்.
''அழ க் த்	தக்க	ேயாகம்	அ க்க	ேவண் ம்''	என் 	 ம் 	ேபச	ஆரம்பித்தான்
இராகவன்.

ன்சிரிப் டன்	நான்	இராகவைன	 ைறத் ப்	பார்த்ேதன்!	'இந்தப்	பார்ைவக்ேக
அவன்	உன்ைனத்	தான்	பட்ட	மகிஷியாக்கிக்	ெகாள்ளலாம்’	என் 	இராகவன்
றினான்.



”இராகவன்	வம் த்	 ம் ம்	ேபசாேத!	நான்	 றிேனன்.	இராகவன்,	அைதக்	காதில்
ேபாட் க்	ெகாள்ளாமேல,	"உன 	அழைகக்	கண் ப்பான்	அவன்.	ஆனால்
அதற்ேகற்ற	அந்தஸ்ைத	உனக்ேகற்ப த்த	அவன்	 ன்வ வானா	என்ப 	சந்ேதகம்
தான்.	அவன்	ஒ 	 ட்டாள்	என் 	 றினான்.	இராகவனின்	அந்தப்	ேபச் ,	ேகலி
ெசய்வ 	ேபால	ேதான்றவில்ைல,	ஆழ்ந்த	க த் டன்	அவன்	அதைனக்
றினதாகேவ	ெதன்பட்ட .	அைதக்	 ம்	ேபா ,	இராகவனின்	 கம்	வா ய .

என்	மனம்	ஒ 	 க் 	 க்கிற் .

திகிேலா 	கலந்த	காதல்	என்ைன	ேம ம்	அதிகமாக	வைதக்கத்	ெதாடங்கிற் .
எங்கள்	 ம்பக்	கஷ்டேமா	அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	வந்த .	வீட் ன்	ேமல்
வாங்கியி ந்த	கட க் 	வட் 	கட்டத்	தவறி	விட்டார்	அப்பா.	அவர்	என்ன
ெசய்வார்?	இல்லாத	 ைறதான்.	வட் ையச்	ெச த் ம்ப 	நிர்பந்தம்	உண்டாகேவ,
அண் மாண் ,	எ திக்	ெகா த் 	ேவெறாரிடத்தில்	கடன்	வாங்கி,	வட் ையக்
கட் னார்.	இந்தக்	கஷ்டத்திேல,	ஒ 	இைளப் 	இைளத்ேத	ேபானார்.	எவ்வள
அைலச்சல்,	எவ்வள 	உைழப் 	என்ன	ெசய்வார்.	மிரா தாரரிடம்	அவர்	ஓர்
கணக் ப்	பிள்ைள	.	ஆயிரம்	இரண்டாயிரம்	என் 	கணக்ெக கிறார்.	ேதள்
ெகாட் 	விட்டால்	விஷம்	ஏ வ 	ேபால்	வய ம்	ேமல்	வளர்ந் 	ெகாண்ேட	வந்த .
என 	வய ம்	வளர்ந்த .	ஊரார்	ஏன்	இன்ன ம்	காந்தா க் க்	கலியாணம்
ஆகவில்ைல	என் 	ேகட் ம்	ேகள்வி ம்	வளர்ந்த .	அப்பா	அம்மாவின்	விசாரேமா
ெசால்ல	 யா .	இந்த	நிைலயில்	தம்பி	இராகவன்	ெசால்லாமற்	ெகாள்ளாமல்
ஊைர	விட் ப்	ேபாய்	விட்டான்.	எங்ேக	ேபானாேனா	என்ன	ேநரிட்டேதாெயன்
நாங்கள்	ெந ப்ைப	வயிற்றில்	கட் க்	ெகாண் ந்ேதாம்.	ஒ 	மாதத்திற் ப்	பிற
இராகவனிடமி ந் 	க தம்	வந்த .	ேமல்	விலாசம்	இராகவன்	ைகெய த்தாக
இ ந்ததால்	மகிழ்ந்ேதன்.	க தம்	என்	ெபய க் த்தான்	வந்த .	வீட் ம்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.	ஆனால்	உள்ேள	இ ந்த	ெசய்தி	எங்க க் ச்	சர்ப்பம்
தீண் ய 	ேபால்	இ ந்த .

காந்தா க் 	NB	நான்	ெசால்லாமல்	ஒ வந் 	விட்ேடன்	என் 	கவைலப்ப வீர்கள்
என்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.	 	வலிக்க	 ட்ைட	 மப்பவ க் ப்	பாரம்
ைறந்தால்	நல்ல தாேன	.	வ ைமயிேல	வைத ம்	நம 	 ம்பத்தில்	நான்

இல்லாதி ப்ப 	ஒரள 	பாரம்	 ைறவதாகேவ	நான்	க கிேறன்.	இங் 	நான்
வந்ததற் 	காரணம்	ேவைல	ஏதாகி ம்	கிைடக் ம்	என்பற்காக	மட் மல்ல;
அங் ள்ள	தரித்திரத்தின்	ேகாரத்ைதக்	காணச்	சகியா 	வந் 	விட்ேடன்.	என்
ெசால்வ 	ேபாதா .	ேசா வின்	நடத்ைதயினாேலேய	நான்	இப்ப 	வந் விட்ட
ேநரிட்ட .

காந்தா,	நீ	ேசா ைவக்	காதலிக் ம்	விஷயம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	கண்ணில்ைலயா



எனக் 	.	க த் 	இல்ைலயா,	ேசா 	நல்லவன்.	ஆனால்	அவ ைடய	உலகம்	ேவ .
அவன்	ஒ 	பணக்கார	ேவதாந்தி.	நாம்	ஏைழகள்.	அவ க் 	உலகம்	மாயமாம்.
வாழ் 	ெபாய்யாம்.	மணம்	ஒ 	சிைற	வாசமாம்,	காதல்	ஒ 	பந்தமரம்,	அவன்
வாழ்நாளில்	பகவத்	ேசைவையத்	தவிர	ேவெறான் ம்	ெசய்ய	மனம்	இடந்தர
வில்ைலயாம்.

உன்ைன	அவன்	நிராகரிக்கிறான்.	ெபண்கள்	ச கேம	ேபய்ச் ைர	என்
ேப கிறான்.	ஏ கிறான்.	நான்	ெவட்கத்ைத	விட் 	அவனிடம்	உன்	விஷயமாக
ேபசிேனன்;	ேவண் ேனன்,	ெகஞ்சிேனன்.	உன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்வ .	நம 	 ம்பத்ைத	 ன் க் க்	ெகாண் வ ம்	ேப தவியாக
இ க் ெமன்பைத	எ த் க்	காட் ேனன்.	 ப்ைபயில்	கிடக் ம்	மாணிக்கத்ைத
எ த் க்	ெகாள்.	என் 	கதறிேனன்	காந்தா.	 ளி ம்	தயங்காமல்	கலியாணம்
என்ற	ேபச்ேச	எ க்காேத	என் 	ேசா 	 றிவிட்டான்.	நீ	கட் ய	மனக்ேகாட்ைட
ெநா ங்கிற் .	நா ங் ட	உன்ைனப்	ேபாலேவ	மனக்ேகாட்ைட	கட் ேனன்.	ேசா
உன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வான்	என்ற	நம்பிக்ைக
எனக்கி ந்திராவிட்டால்	அவ ைடய	ேவதாந்தப்	ேபச்ைச	ஒ 	வினா ட
ேகட் க்	ெகாண் க்கமாட்ேடன்.

ெபரிய	ேவதாந்தியாம்	அவன்.	பக்தனாம்	:	ஆண்டவனிடம்	அன் 	ெகாண்டவனாம்.
காந்தா	இைதக்	ேகள்	பணம்	கிைடத் 	விட்ட	பிற 	அைதப்ேபால	ெசல்வந்தராக
இ ப்ப 	எளி .	அவ ைடய	ேவதாந்தம்	ெசல்வத்தினால்	அவ க் க்
கிைடத்தி க் ம்	ஒய் 	ேநரத்திற் 	ஒ 	ெபா ேபாக் .	அவைன	நீ	மறந் வி .
எத்தைனேயா	சீமான்	வீட் ப்ெபண்கைளெயல்லாம்	அவன்	ஒப்பவில்ைலயாம்.	ேகள்
காந்தா,	வ ைம	ேநாய்	ெகாண்ட	நம்ைம	அவன்	ஏற் க்	ெகாள்வானா?	அவன்
உன்ைனத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 யா 	என் 	ெசான்ன ம்	என்	மனம்
பட்டபா 	நீ	அறியமாட்டாய்.	அந்த	ஊரில்,	அவன்	எதிரில்,	இ க்க	மனம்
ஒப்பவில்ைல.

பணம்.	பணம்.	பணம்.	அைதத்	தவிர	உலகம்	ேவ 	எைத ம்	உள்ளன்ேபா
சிக்கக்	காேணாம்.	அ 	கிைடத்தால்	ஊர்	தி ம் கிேறன்.	அந்தச்	ேசா 	ேப ம்

ேவதாந்தத்ைதவிட	வண் 	வண் யாக,	அப்ேபா 	என்னால்	ேபச	 ம்.	அந்தக்
காலம்	வரட் ம்.	பார்த் க்	ெகாள்ேவாம்.	நீ	ேசா ைவ	மறந் 	வி .	உன்	கதி
என்னா ேமா	நானறிேயன்.	அறிந் 	தான்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	அப்பா ம்
அம்மா ம்	ேகாபித் 	ைவத்தால்	நீ	 க்கிட் 	த க்காேத.	அவர்க ைடய
விசாரம்	என்ைனத்	திட் வதனாலாவ 	ெகாஞ்சம்	 ைறயட் ம்.
இப்ப க் ,
உன்	தம்பி	இராகவன்.	



கண்களிேல	நீர்	அ வியாக	ஓ ற் .	இந்தக்	க தத்ைத	ப த்தேபா ,	வீ
வ ம்	விசாரம்.	ேசா ைவப்	பற்றி	நான்	எண்ணிக்ெகாண் ந்த 	ேபாலேவ

அப்பா ம்	அம்மா ம்	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தார்களாம்.	எல்ேலா ைடய
எண்ணத்தி ம்	மண்	வி ந்த .	என்	காதல்	ெபாய்மான்	ேவட்ைடயாகி	விட்ட .
என்	மனதில்	எ ம்பிய	மாளிைககள்	மண்	ேமடாயின.	கண்ணா யில்	என்
கத்ைதப்	பார்க்க	ேநரிட்ட .	என்	அழைக	நான்	சபித்ேதன்;	எனக் 	எதற்

அழ !

மாஸ்தாவின்	ெபண்	நாடகத்திேல	கதாநாயகன்	இரா ைவ,	அவன்	தாயாேர
சீைதையக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளச்	ெசால்லி ம்,	இரா 	ம த் 	விட்டான்.
என்	வாழ்க்ைகயில்	என்	தம்பிேய	ேசா ைவக்	ேகட் ப்	பார்த் ம்	பயன்
ஏற்படவில்ைல	பாபம்!	ேகட் ம்	 ன்	என்ெனன்ன	எண்ணினாேனா,	தமக்ைக
தங்கப்	ப ைம	ேபான்ற	அழ டன்	இ க்கிறாள்	என் 	யாரார்	 கழக்	ேகட்டாேனா
ெதரியவில்ைல.	தரித்திரத்தால்	நான்	வாழக் டா .	தனவந்தைன	மணம்	ெசய்
ெகாண் 	 கமாக	வாழ	ேவண் ம்.	கண் ளிரக்	காணேவண் ம்	என்
எண்ணியி ப்பான்.	”என்	தமக்ைக	கணவன்	ெபரிய	தனவந்தன்”	என்
க தியி ப்பான்.	சகஜந்தாேன,	அவன்	ேநரிேல	ேகட் ம்	ேசா 	ம த் 	விட்ட
என்	 ரதிர்ஷ்டமா?	தைல	விதியா?”

மாஸ்தாவின்	ெபண்	நாடகத்ைத	நான்	கண்டேபா 	நிைனத்ேதன்.	கதாநாயகி
சீதாேவா,	இரா விடம்	தன்	காதைலத்	ெதரிவித்தி ந்தால்,	காரியம்
பலித்தி க் ம்	என் 	 ச்சத்தால்	சீதா	இரா விடம்	உண்ைம	உைரக்கவில்ைல.
அ 	தற்ெகாைலயில்	 ந்த .	நா ம்	அந்தக்	கதிதான்	அைடய	ேவண் ேமா
என் 	பயந்ேதன்.	 ச்சத்ைத	மறந்ேதன்.	என்	மனதிேல	ெகாந்தளித் க்
ெகாண் ந்த	எண்ணங்கைளக்	க தத்தில்	எ திேனன்.	சாந்தாவிடம்
ெகா த்த ப்பிவிட் 	மார் 	 க்கக்,	கண்கள்	மிரள	மிரளக்	காத் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	ெந ேநரங்	கழித் 	வந்த	சாந்தாவின்	 கத்ைதக்	கண்ட ம்
காரியம்	ைக டவில்ைல	என் 	 ரிந் 	விட்ட .

”அக்கா!	அவர்	ப த்தார்.	க தத்ைத.	 தலிேல	பிரித்தார்.	பிற 	காந்தாைவ
இப்ப ப்பட்டவள்	என் 	நான்	கனவி ம்	நிைனக்கவில்ைல.	அச்சம்,	மடம்,	நாணம்
எ ம்	இல்ைலேய.	இப்ப 	ஒ 	அன்னிய க் க்	க தம்	எ தலாமா?	இெதல்லாம்
சினிமா	பார்ப்பதா ம்,	நாவல்	வாசிப்பதா ம்	வ கிற	ேக கள்.	இனி	இவ்விதமாக
நடக்க	ேவண்டாெமன் 	ெசால் .	தரித்திரம்	பி ங்கித்	தின்கிற .	இந்த
லட்சணத்திேல	 க் த்	தன ம்	தாண்டவமா கிற 	.	உன்	அக்காவிடம்,
காதலாம்!	ஆைசயாம்!	எதற்காக	ஆைச?	பணம்	இ க்கிற 	என்னிடம்



அதற்காகத்தாேன	இந்த	பிளான்.	அதற் 	ேவேற	ஆைளப்	பார்க்கச்	ெசால் .	நான்
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	என் 	தீர்மானித் 	விட்டால்	எங்கள்	 ம்ப
அந்தஸ் க்ேகற்ற	ெபண்கள்	ஆயிரம்	கிைடக் ம்.	நான்	கலியாணேம	ெசய்
ெகாள்ளப்	ேபாவதில்ைல.	அதி ம்	இப்ப ப்பட்ட	ெவட்கம்	ெகட்டவைளக்
கண்ெண த் ம்	பாேரன்”	என் 	திட் னார்.	நான்	அ விட்ேடன்	அக்கா.	ஏன்
அந்தக்	க தம்	எ தினாய்?	என் 	சாந்தா	ேசாகத் டன்	 றினாள்.

நான்	என்ன	ெசய்வ ?	மனம்	அனலில்	வி ந்த	 ப்ேபால்	 த்த .	மிக்க
ேகவலமான	காரியத்ைதயன்ேறா	ெசய் 	விட்ேடன?்	ேசா 	என்ைன	ஏற்க
ம த்தேதா ,	ஏளனம்	ெசய்ய மன்ேறா	இடங்ெகா த் 	விட்ேடன்.	அவ ைடய
அந்தஸ் 	என்ன?	நான்	யார்?	அவர்மீ 	எனக் க்	காதல	்ஏற்பட்டெதன்றால்,
அவர 	பணத்ைதப்	ெப வதற்ேக	நான்	பசப் கிேறன்	என் 	அவர்	க கிறார்.
நான்	ெசய்த 	தவ .	கண்ணிழந்தவள்	காட்சிக் ச்	ெசல்வாேனன்?	காலிடறி
வி வாேனன்?	ெசவிட க் 	சங்கீதம்	ஒ 	ேகடா?

என்	க தத்ைதக்	கண் 	அவர்	சிரித்தாராம்.	எவ்வள 	ஏளனம்?	என்
இ தயத்தில்	இடம்	ெபற் 	என்ைன	வாட் 	வைதத்த	எண்ணங்கைள	நான்
அக்க தத்தில்	எ திேனன்.	அைதக்	கண் 	அவர்	சிரித்தாராம்.	நீங்கள்	சற் ப்
ப ங்கள்	.	என்	க தத்ைத.	சிரிக்க	ேவண் மா?	அழேவண் மா?	 ங்கள்.
இேதா	என்	க தம்	ப ங்கள்.

''என்	உள்ளத்ைதக்	ெகாள்ைள	ெகாண்ட	 ண பா!"

என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	தங்கள்	தி வ கைளப்	பணிந் 	அ யாள்	எ ம்
க தத்ைத	 வ ம்	ப க்கக்	ேகா கிேறன்.

பிராேணசா!	தங்கைளக்	கண்ட	நாள்	 தல்	எனக் த்	தங்கள்	மீ 	அள கடந்த
ஆைச	உண்டாகிவிட்ட .	நாளாகவாக	அந்த	ஆைச	எனக் ப்	பித்தம்	ேபால்
வளர்ந் 	விட்ட .	இதைனத்	தங்க க் த்	ெதரிவிக் ம்	 ணி 	எனக் க்
ெகாஞ்சத்தில்	வரவில்ைல.	மகா	 பவா ம்,	 ணாள ம்	ெசல்வ மாகிய
தங்கைளக்	கணவராக	அைட ம்	ேப 	மகா	ேகவலமான	நிைலயில்	உள்ள	எனக் ,
தரித்திரத்ைதக்	கட் க்	ெகாண் 	 ர ம்	எனக் க்	கிட்டா 	என்
எண்ணிேனன்.	தங்க ைடய	அந்தஸ்திற் 	எத்தைனேயா	ரதிகள்	கிைடப்பர்.
பணக்காரப்	ெபண்ெணா த்திைய	மணம்	ெசய் 	ெகாண் 	பங்களாவில்	உலவ,
உங்க க் 	ஆண்டவனின்	கடாட்சம்	இ க்கிற .	நான	்உங்கள்	மைனவியாக

மா?	தி ட க் 	இராஜவிழி	வ மா?	இைத	எண்ணி	நான்	என்	ஆைசைய
அடக்கிப்	பார்த்ேதன்,	 யவில்ைல.	தங்கள்	வீட் ல்	சைமயற்காரியாகக்	 ட



ஆக யாத	அவ்வள 	அபாக்கியவதியாகத்தான்	நான்	இ க்க	 ம்.
ஆனா ம்	 ழந்ைதகள்,	’சந்திரைனப்	பி த் க	்ெகா ’	என் 	தாயாைரக்	ேகட்ப
ேபால்,	நான்	தங்கைளத்	த ம்ப 	தின ம்	ேதவிைய	ேவண் கிேறன்.	மனேம
ேபராைச	ெகாள்ளாேத	என் 	எவ்வளேவா	 றிேனன்	என்	மன க் 	.	மன
உம்மிடம்	லயித் 	விட்ட .	தாங்கள்	ெவ ம்	பணக்காரராக	மட் ம்	இ ந்தால்
பரவாயில்ைல.	என்	மனத்ைதக	்ெகாள்ைள	ெகாண் ர்கள்.	என்ைனத்	தங்கள்
தர்மபத்தினியாக	ஏற் க	்ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	தங்கள்	தி ப்பாத
கமலங்கைள	வணங்கிக்	ேகட் க்	ெகாள்கிேறன்;	சாதாரண	பணக்காரராக	மட் ம்
தாங்கள்	இ ந்தால்	அவர்	பணம்	அவேரா 	,	நமக்ெகன்ன	அைதப்	பற்றி	என்
நான்	எண்ணிக்ெகாண் 	என்	விதிப்ப 	காரியம்	நடக்கட் ம்	என் 	நான்	இ ந்
விட் ப்ேபன்.	ஆனால்	தங்களின்	 ந்தரவதனத்ைதப்	பார்க்கப்	பார்க்க	என்	ஆவல்
ெகா ந் விட் 	எரிகிற .	தங்கள்	 ன்னைக	எனக்ேகார்	 ைமயான
உணர்ச்சிைய	ஊட் கிற .	தங்கள்	ேபச் 	எனக் 	சங்கீதமாக	இ க்கிற .	

இங் 	வீட் ேல	எவ்வளேவா	ெதால்ைல,	கஷ்டம்	ெசால்லி	 யா .	அப்பாவின்
அ ரல்,	தங்ைகயின	்ேசாகம்	இைவகெளல்லாம்	என்ைன	வாட் ய	ேபாதி ம்,
தங்கைள	ஒ 	 ைற	கண்ட ம்	என்	 க்கமத்தைன ம்	பறந் 	ேபாகின்றன.
ைரேய!	என்	தம்பியிடம்	தாங்கள்	ேப ம்	ேபா 	பணம்	மிகக்	ேகவலெமன் ம்,

ெசல்வம்	நிைலயற்ற 	என் ம்	 றியி க்கிறீர்கள்.	பணக்காரர்களிடம்	இ க் ம்
டாம்பீகம்,	ஆணவம்	தங்களிடம்	 ளி ம்	இல்லாமல்	தர்ம	சிந்தைன ம்,	தயாள
ேநாக்க ம்	ெகாண் 	என்	கண்கண்ட	ெதய்வமாகக்	காட்சியளித் 	வ கிறீர்.
அபைலயாகிய	நான	் ச்சத்ைத	விட் 	தங்களிடம்	பிச்ைச	ேகட்கிேறன்.	தங்கள்
அன்ைப	அளித் 	என்ைன	இரட்சி ங்கள்,	எனக் 	வாழ் 	தானம்	ெசய் ங்கள்.
பக்தர்கள்	தம 	 ைறகைள	கட ளிடம்	 றி	ேவண் வ 	ேபால்	நான்	தங்களிடம்
என்	 ைறையக	்கடாட்சிக்க	ேகா கிேறன்.	ஒ 	இளமங்ைக	இவ்விதம்	எ வ
தகா 	என் 	எண்ணி	என்ைன	உதாசீனம்	ெசய் 	விடாதீர்கள்.	கண்ணன்	மீ
ெகாண்ட	காதல்	 க்மணி	எ திய	காதற்க தத்ைதப்	ப த் ப்
ளகாங்கிதமைட ம்	பக்தர்	தாங்கள்.	என்	காதல்,	 க்மணி	ெகாண் ந்த
காத க் க்	 ைறவானதல்ல.	 க்மணி	பிராட் 	இராசா	மகள்.	நான்	ஏைழ
மாஸ்தாவின்	ெபண்.	ஆைச	அரண்மைனக் 	மட் ம்	ெசாந்தமானதல்ல.	இந்த
ைசயில	்இ க் ம்	 மரிக் 	,	இராச	மாளிைகயில	் க்மணி	ெகாண்ட	ஆைச

ேபாலேவ	இ க்கிற .	பித் க	்ெகாள்ளி	-	வாயா ,	ெவட்கங்	ெகட்டவள்	என்
இக்க தத்ைதக்	கண் 	விட் 	என்ைனக்	 ற	எண்ணாதீர்.	என்	தம்பி	தங்களிடம்
என்	விஷயமாகப்	ேபசி	தாங்கள்	அலட்சியம்	ெசய்ததாக	எனக் க	்க தம்
எ தினான்.	அைதக்	கண்ட ம்	மனம்	 த்த .	கண்களில்	நீர்	த ம்பிற் .
அதன்	 ளிகள்	இக்க தத்தில்	உள்ளன.	என்	மீ 	கி ைப	ைவக்கக்	ேகா கிேறன்;
தங்க க் ப்	பணிவிைட	ெசய் 	வாழ்வைதவிட	எனக் ப்	பாரினில்	பரமானந்தம்



ேவ 	இல்ைல.	என 	அன்ைப	உமக் 	அபிேஷகித் 	உம்ைம	வணங் கிேறன்.	ஒ
ஏைழப்	ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	ேகவலம்	என் 	மற்ற
பணக்காரர்கள்	க வர்.	

தாங்கள்	அவ்விதமான	 ண ைடயவரல்ல.	நான்	தங்களின்	பணத்ைதக்
கண்டதில்ைல.	தங்கைளக	்கண்ேடன.்	தங்கள்	தி கத்தில்	தாண்டவமா ம்
ேதஜசில்	ெசாக்கிேனன்.	ெசார்ண	 பா!	என்ைனத்	 க் க்காரி	என் 	 ப்பி
விடாதீர்.	நான	்பணக்காரக்	 ம்பத்தினளாயி ந்தால்,	என்ைனக்	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள் ம்ப 	அேநகர்	தங்களிடம்	ெசால்லியி ப்பார்கள்.	நாேனா	ஏைழ.
எனக் த்	 ைண	யார்	வர	 ம்?	இப்ேபா 	என்	மனைதத்	திறந் 	க தம்
எ கிேறன்.	இப்ேபா 	என்	மேனா	பீஷ்டம்	நிைறேவ தற் 	ேவ 	மார்க்கம்
இல்ைல.	என்ைனப்	பற்றிச்	சற் 	ஈ 	இரக்கம்	காட் ங்கள்.	என்	கண்களில்
த ம் ம்	காதைல	ேநாக் ங்கள்.	என்	ெப 	 ச்ைச ம்,	இரவில்	நான்
ர வைத ம்,	தைலயைணையக	்கண்ணீரால்	நைனப்பைத ம்	நீர்	கண்டதில்ைல.
நான்	அபைல.	எனக் 	உம 	அ ைளத்
தரேவண் கிேறன.்	அன்ேப	என்ைனக்	ைகவிடாதீர்.
காந்தா	

இந்தக	்க தத்ைதக்	கண் 	தான்	அவர்	சிரித்தாராம்.	திட் னாராம்.	என்ைனக்
கண்டதால்	உண்டான	ேதாஷம்	தீரேவா	என்னேவா,	அவர்	தாயார்	சகிதம்	சில
நாட்க க்ெகல்லாம்	தீர்த்த	யாத்திைர	ெசய்யக	்கிளம்பி	விட்டார்.	தீர்த்த
யாத்திைரயாம்;	என்ைனத்	 க்க	ைவத் விட் ,	மண் யிட் ச்	ெசன்ற	என்ைன
மார்பில்	உைதத் 	கீேழ	தள்ளிவிட் ,	பிச்ைசக்	ேகட்கச்	ெசன்ற	இந்தப்	ேபைதையப்
பிடரிையப்	பி த் த்	தள்ளிவிட் ,	என்ைனச்	சாக த் 	விட் ,	அவர்	தீர்த்த
யாத்திைரக் ச்	ெசன் 	விட்டார்.	என்	அன்ைப	அவர்	நிராகரித்த 	ேபால்	அவர
அன்ைப	ஆண்டவன்	நிராகரிக்காமலா	ேபாவார்.

வாழ்க்ைகயிேல	இனி	எனக் 	என்ன	இ க்க	 ம்?	ஒ 	ெபண்	தன
உள்ளன்ைப	எ த் க்	 றி ம்	அ 	ேகலி	ெசய்யப்ப வ 	கண்டால்	பிற 	உலகில்
ஏன்	உயிேரா 	இ க்க	ேவண் ம்?	மனம்	உைடந் 	ஏன்	வாழ்வ ?	எதற் 	அந்த
வாழ் ?	 பாரமாக	இ ப்பதில	்என்ன	பயன்?	என்ைனப்	ெபற்றவர்கள்	என்ைனப்
பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	கவைலப்ப வார்கள்.	எனக்ேகார்	வரன்	கிைடக்க
வில்ைலேய	வரதட்சிைண	தர	வழியில்ைலேய	என் 	அவர்கள்	வா கிறார்கள்.
என்ைன	யார்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்டா ம்	எனக் 	 சி	இ க்கப்
ேபாவதில்ைல.	ேசா 	தீர்த்த	யாத்திைரக் ப்	ேபான	பிற 	நான்	நைடப்
பிணமாேனன்;	என்	ேதக	காந்தி	மங்கத்	ெதாடங்கிற் .	உடலிேல ம்	உள்ளத்திேல ம்
தளர்ச்சி	ஏற்பட் 	விட்ட .	வாழ்விேல	ெவ ப் ண்டாயிற் .	சைமப்ப ம்,	ப ப்ப ம்,



அ வ ம்,	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாள்வ ம்.	இைவகேள	என்	நித்திய
கர்மங்கள்.	நித்திைர	என்ைனப்	பிரிந்த .	 ண்பட்ட	என்	மனம்	ஆற	வழி	என்ன?

மனங் ளிர	மார்க்கம்	இல்ைல.	காந்தா	இறந் 	விட்டாள்.	ெவ ம்	 மாஸ்தாவின்
ெபண்,	 ேனா	 ேடா,	ெசவிேடா,	ஊைமேயா	யாேரா	ஒ வ க் ப்	ெபண்டாகி
அவனிடம்	ேசா 	ெபற் ,	சா 	வந்த ம்	 கம்	ெப வதற்காகக்	காத் க்
ெகாண் க் ம்	ெபண்தான்	மிச்சம்.	மணமில்லா	மல ம்.	மதியில்லா	இர ம்
ைவயற்ற	வாழ் ம்	என்ன	பயன்?	உப்பில்லாப்	பண்டம்.	நான்,	எந்த	 ப்ைபயில்

கிடந்தாெலன்ன?

ந்தல்	நைரத் 	விட்டால்	தைலமயிர்	க க் ம்	ைதலம்	 சிக்	ெகாள்கிறார்கள்.
பல்	ேபாய்	விட்டால்	டாக்டர்	ேபாலிப்	பற்கள்	கட் கிறார்.	காலிழந்தவர்க ம்
கட்ைடைய	ஊன்றிக்ெகாண் 	நடக்கக்	காண்கிேறாம்.	அ 	ேபால்,	இன்பமாக
வாழலாம்	என்ற	என்	எண்ணத்தில்	மண்	வி ந்த	பிற ,	சக்ைக	ேபான்ற	சாதாரண
வாழ் க்காவ 	வழி	பிறந்ததா?	இல்ைல,	மாளிைக	இ ந்தா ம்	மதிற்	 வற்றிேல
ெகாஞ்ச ம்.	மண்டபத்திேல	பாதி மாவ 	இ க் ேம.	அ 	ேபாலவாகி ம்	என்
மனக்	ேகாட்ைட	இ ந்ததில்	ெகாஞ்சமாவ 	மிச்சம்	இ க்கக்	 டாதா?
டேகா ரம்	ெவ ங்	 ப்ைப	ேமடாகி	விட்ட .	எங்கள்	 ம்ப	பாரத்ைதக்
ைறப்பதற்காகேவ ம்	எனக்ேகார்	 ைணவர்	கிைடக்க	ேவண் ேமா	அதாவ

சரியாகக்	கிைடத்ததா?	எனக்கா	கிைடக் ம்	 ன்பட்ட	என்	வாழ் 	நிமிரவில்ைல.
வைளந்த	என்	வாழ்க்ைக	 றியத்	ெதாடங்கிற்ேற	ெயாழிய,	ஊன் 	ேகாலின்	உதவி
ெபற் 	உல ம்	வழி ம்	பிறக்கவில்ைல.

நான்	திகில்	பட் க்	ெகாண் ந்த 	ேபாலேவ	என்	தி மணம்	நடந்த .	என்ைன
மைனவியாகப்	ெபற்ற	மகா பாவ க் 	ஐம்ப 	வய க் 	ேமலி க் ம்.	நைர
மயிர்,	நல்ல	க ப் ச்	சாயம்	 சிக்	ெகாண் ந்தார்.	பல	்பல	ேபாய்விட்டன.	ெபாய்ப்
பற்கள்	கட் க்	ெகாண் ந்தார்.	கன்னங்களில்	 ழி	,	ைக	கால்களில்	பைட,	அைத
மாற்ற	சந்தனம்	 சிக்	ெகாண் ந்தார்.	உடேலா	உலகில்	உழன்றதால்	இைளத் ப்
ேபாயி ந்த .	அதன்	மீ 	பளபளப்பான	பட் 	சரிைகப்	ேபார்ைவகள்	அவ க்
இந்த	லட்சணத்திேல	காச	ேநாய்.	எனக் 	 ன் 	அவ க் ப்	ப க்ைகயைறப்
ப ைமகளாக	இ ந் 	விட் 	பரந்தாமன்	தி வ 	நிழைல	அைடந்த	பத்தினிமார்
வர்.	நான்	நாலாந்தாரம்	அவ க் .	அவரிடம்	பணம்	இ ந்த .	ஏழ்ைமயில்

ெநகிழ்ந் 	ெகாண் 	நானி ந்ேதன.்	கிடா	ேபால்	வளர்ந்தவைள	எவ க்காவ
பி த் க்	கட் 	ைவக்காம-லி க்கலாேமா	என் 	ேகட் 	ஊரிேல	பல	பித்தர்கள்
இ ந்தனர்.	எத்தைகய	ெபா த்த ம்,	தட்சைண	தந்தால்	சரியாக
இ க்கிறெதனக்	 ம்	ேசாதிடர்	சிலர்	இ ந்தனர்.	உலகிேல	எ 	இல்ைல?
பளபளப்பான	ேதாைலப்	ேபார்த் க	்ெகாண் க் ம்	பாம் 	இல்ைலயா?	



எப்ப ேயா	ஒன் 	என்	க த்தில்	தாலி	ஏறிற் .	அவர்	 கத்திேல	கைள
உண்டாயிற் .	வீேடா	மாேடா	 ைறச்சலான	விைலக் க்	கிைடத் 	விட்டால்	மகி ம்
தலாளிேபால்	அவர்	என்ைனப்	 ரிப்ேபா 	பார்ப்பார்.	என்	இளைம,	அழ ,	யா ம்

அவ க் த்தாேன	ெசாந்தம்.	இவ்வள 	லலிதமான	ெபா ைள	மிக	மலிவாக
வாங்கி	விட்ேடாேம	என்ற	சந்ேதாஷம்	அந்த	வியாபாரிக் ம்.	 ரிப்பான	ைவர
ேமாதிரத்ைதத்	ெதாட் த்	ெதாட் ப்	பார்த் க்	ெகாள் ம்	டம்பக்காரன்	ேபால்
அவர்	நான்	ேபா ம்ேபா ம்,	வ ம்ேபா ம்	என்ைனப்	பார்த் க்	களிப்பார்.
அவ க் 	ஆனந்தந்தான்.	 ன் 	மைனவிகள்	இறந்த ம்,	இத்தைகய’	 த் ’
எனக் க்	கிைடக்க	ேவண் 	இ ந்ததால்தான்	என் டச்	ெசான்னார்.

எனக் த்	தி மணம்	நடந்த .	திவ்வியமான	நாளாம்.	மங்களமான	 ர்த்தமாம்.
மங்களத்தின்	லட்சணம்	ம மாதேம	ெதரிந் விட்ட .	கழனிையச்	 ற்றிப்	பார்த்
விட் 	வரச்	ெசன்ற	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	-	என்	கணவர்	கால்	வ க்கிக்	கீேழ
வி ந் 	சில	நாட்கள்	ப க்ைகயில்	இ ந் 	விட் 	பரேலாகப்	பிராப்தியானார்.	நான்
விதைவயாேனன்.	ச னத்	தைடயாேனன்.	ச தாயத்தின்	சனியனாேனன்.
ெபற்ேறாரின்	கண்களில	்நீர்	வழி ம்ப யான	நிைல	ெபற்ேறன.்	தீ	மிதித்தவள்	ேபால்
.	தங்ைக	சாந்தா	திகில்	அைடயக்	 ய	உ ைவப்	ெபற்ேறன.்	என்	இளைம ம்
எழி ம்	ேபாகவில்ைல.	என்	கண்ெணாளி	ேபாகவில்ைல.	நான்	அபைலயாேனன்.
ஆனால்,	அழகியாகத்தான்	இ ந்ேதன்.	தாலி	இழந்ேதன்.	ஆனால்	சாய்ந்த	தளிர்
ேபாலி ந்ேதேன	யன்றி	சரகாக	இல்ைல,	 ங் மமிழந்ேதன்.	ஆனால்	ெபாட் டாத
என்	ெநற்றி ம்	ெபாலி டன்தான்	இ ந்த .	பார்சிக்காரிகள்	ெபாட் வதில்ைல.
நம்ம	காந்தாவின்	 கம்	அவா ைடயைதப்	ேபாலேவ	இ க்கிறெதன் 	அக்கம்
பக்கத்தில்	ேப வார்கள்.	வாடாத	 வாக	இ ந்ேதன்.	ஆனால்	விஷவாைட	உள்ள
மலர்	என் 	உலகம்	என்ைனக	்க திற் .	அ 	என் ைடய	 ற்றமா?	எனக்
மணம்	ெசய்வித் 	விட	ேவண் ம்	என் 	 த்தவர்கள்.	இன் 	எனக் த்
ைணயாகவா	இ ந்தார்கள்?	ஏேதா	அவள்	எ த் 	என் 	 றிவிட் ,	என்ன

ெசய்யலாம்	ெகா த் 	ைவக்காதவள்	என் 	 றிவிட் ,	அவரவர்கள்	காரியத்ைத
அவரவர்கள்	கவனிக்கத்	ெதாடங்கினார்கள்.

உலகினிடம்	ெவ ப் ம்	உண்டாக	எனக் 	இந்த	ஒ 	சம்பவம்	ேபாதாதா?	ஒ ங்காக
நாணயமாக,	நா 	ேபா க் ப்	பயந் 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்

கிறார்கேள	அைத	நான்	ஏன்	ெபா ட்ப த்த	ேவண் ம்?	என்ைன	இந்த	உலகம்
ஒ ங்காகவா	நடத்திற் ?	சாகப்ேபா ம்	கிழவ க் ச்	சல்லாபக்	க வியாக்கிற் .
இ 	ஒ ங் தானா?	என்	இளைம	அவ க் ப்	பலியிடப்பட்ட .	நியாயமா	அந்தச்
ெசயல்?	அவன	்இறந் ம்	நான்	இ ந் ம்	இறந்தவளாக	ேவண் ம்	என் 	உலகம்
கட்டைளயிட்ட 	நீதியா மா?	உலகத்திேல	ெகா ைமக் 	ஆளான	நான்	நன்றி



ெச த்தி	நல்லவளாக	வாழ	ேவண் மா!	நல்லவள்	என்றால்	என்ன	ெபா ள்?
நாதைன	இழந்த	நாரி,	வாழ்ைவ	இழந் 	வி வ 	தானா?	என்	வாழ் .	என்
ெபா ள்	அல்லவா?	அதைன,	இறந்த	என்	கணவ டன்	ேசர்த் 	ைவத் ம்
ெகா த்தினார்கேள	அைத ம்	நான்	சகித் க்	ெகாள்ள	ேவண் மாம்.	எத்தைன
எத்தைனேயா	விதைவகளின்	விதிைய	எனக் 	உதாரணம்	காட் னார்கள்.	

'ஜாக்ரைத’	சர்வ	ஜாக்ரைதயாக	இ க்கேவண் ம்.	நா ேபர்	எதிேர
வரவிடாதீர்கள்.	காலேமா	ெகட் ப்	ேபாச் ,	ெபண்ேணா	சி ,	 க் ம்	 ழி ம்
த்தமாக,	அச் ப்	ப ைம	ேபால்	இ க்கிற .	தப்பித்	தவறி	ஏேத ம்

ேநர்ந் விட்டால்	தைல ைற	தைல ைறக் ம்	ெகட்ட	ெபயர்	நீங்கா 	என் 	என்
ெபற்ேறா க் 	உறவினர்	 த்திமதி	 றலாயினர்.	ெவந்த	 ண்ணிேல	ேவலிட்டனர்.
நாங்கேளா	ஏைழகள்.	என்ன	ெசான்னா ம்	தைலைய	அைசக்கத்தாேன
ேவண் ம்.	ெசல்வன்	வீட் ேல	ெசன் 	இ 	ேபால	்ெசான்னால்.	நாக்ைகத்
ண் ப்பார்கள்.	ஏைழ	 மாஸ்தாவிடம்	உறவின க் 	என்ன	பயம்?	எல்லாம்	உன

நன்ைமக் த்தான்	என் 	ஒேர	வார்த்ைதயில்	 த் வி கிறார்கள்.	'காந்தா
நல்லவள்	தான்,	இ ந்தா ம்	அறியாதவள்.	யா ம்	ெகாஞ்சம்
கண்காணிப்பாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்	என் ைரத்தனர்.	அப்பாவிடம்,
எவ்வள 	அக்கைற	பா ங்கள்!	எங்கள்	ஏழ்ைமையக்	கண் 	உதவி	ெசய்ய	யா ம்
ன்	வரவில்ைல.	என்	வாழ் 	ெகாள்ைள	ேபாவைதத்	த க்க	யா ம்	வரவில்ைல.	

எல்லாம்	 ந் 	நான்	விதைவயான ம்,	என்	விதைவத்	தன்ைமையக்	ெகட் ப்
ேபாகாமல்	பார்த் க்	ெகாள் ம்ப 	எச்சரிக்ைக	ெசய்ய	உபேதசிக்க	உற்றார்
வந்தனர்.	அவர்க க்கி ந்த	கவைலெயல்லாம்	 லப்ெப ைமக் ப்	பங்கம்
வரக் டா 	என்ப 	தான்.	என்ைனப்	பற்றி	அவர்க க் க்	கவைலயில்ைல.
எனக் 	வீேட	ெஜயில்,	அப்பா,	அம்மா	காவலாளிகள்	-	உறவினர்	ேபாலீஸ்,	ஊரார்
தண்டைன	த ம்	நீதிபதிகள்.	இ 	உலகம்	எனக் 	உண்டாக்கி	ைவத்த	ஏற்பா .
இதற்காகவா	நான்	பிறந்ேதன்?
விதைவகள்	உலகில்	நான்	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்த	ேபா தான்	மிரா தார்	ேவதகிரி
தலியாைர	அ க்க 	கண்ேடன்.	மரம்	ப த்தால்	ெவளவால்	வ ெமன்பார்கேள

அ 	ேபால்	அவர்	எங்கள்	வீ 	வரத்ெதாடங்கினார்.	அவர்	ெப ம்	பணக்காரர்,
அவரிடந்தாேன	எங்கள்	ஜீவனம்	நடக்கிற .	அ க்க 	அப்பாவிடம்	 தலியார்
வந் 	ேபசத்	ெதாடங்கிய ம்	எல்ேலா க் ேம	சந்ேதகம்	பிறந்த .	 ப்பிட்ட
ேநரத் க் 	ஒேடா ப்	ேபாய்	இட்ட	ேவைலையச்	ெசய்ய	அப்பா	சித்தமாக
இ க் ம்ேபா 	மிரா தார்	எங்கள்	வீட் க் 	வந் 	வலியப்	ேப வெதன்றால்	அ
ஊரா க்ேக	ஆச்சரியமாகத்தாேன	இ க் ம்.	என்	கணவன்	எனக்களித்த
தாலிைய ம்	நான்	இழந் 	விட்ேடன்.	அவரால்	எனக் 	கிைடத்த
ேவெற மில்ைல.	அவ ைடய	ெசாத் 	 தல்	தாரத் ப்	பிள்ைளக க் 	ேபாய்



விட்ட .	ஜீவனாம்சத் க் 	வழக் த்	ெதா க்க	ேவண் ெமன்றார்கள்.	பணம்
ஏ ?	வக்கீ க் க	்ெகா க்க	கா 	இ ந்தால்	அைத	வயிற் க் க	்ெகா ப்ேபாேம
நாங்கள்,	என்,	கலியாணம்	எனக் 	அளித்த 	ஒன் மில்ைல.	விதைவ
ேகாலந்தான்	மிச்சமாயிற் .

அ க்க 	அ 	சிவந்த	என்	கண்கள்	ெசந்தாமைரப்	ேபால்	ேவதகிரி
தலியா க் த்	ேதான்றிற் 	ேபா ம்.	அதற் 	நானா	ஜவாப்தாரி?	என்	மனநிைல

ேவண் மானால்	நான்	ெகட்ட	எண்ணங்கைளக்	ெகாள்ளாமல்	பார்த் க்	ெகாள்ள
ம்.	பிறர்	மனைத	அப்ப 	இப்ப 	அைசயாேத	என் 	எப்ப 	அடக்க	 ம்	பிறர்

ெகட்ட	எண்ணங்	ெகாண்டால்,	அதற் 	என்ன	ெசய்வ ?	என்	கண்ைணக்
கட் ப்ப த்தி	விட்ேடன.்	ேவதகிரி	 தலியாரின்	கண்கைள	நான்	என்ன
ெசய்ய ம்?	அவர 	பார்ைவ ம்	ேபச் ம்,	அவர 	உள்ளத்ைத
ெவளிப்ப த்திற் .	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	தி க்கிட்ேடன்.	ஆனால்	என்ன	ெசய்ய

ம்?	 லி	 ன்	மான்	ேபாரிட	 மா...?

''சாமி!	மகா	ெபால்லாத	ஊர்	இ ?”	

"ஏன்?	என்ன	விேசஷம்?"

விேசஷெமன்ன	இ க் ம்?	வீண்	வம்பளப் தான்.	வாய்க் 	 ட்டா	சாவியா?

என்ன	ெசால் கிறீர்கள்?	எனக்ெகான் ம்	விளங்கவில்ைலேய?

ஏன்	சாமி	அந்த	வயிற்ெறரிச்சைலக்	ேகட்கிறீர்கள்?	நல்ல 	ெகட்ட 	ெதரிந்
ெகாள்ளாத	நாய்கள்	ஏேதேதா	வம் ம்	 ம் ம்	ேப கின்றனவாம்.

யார்	ேபசறா?	எைதக்	 றித் ப்	ேபசறா?	விளங்கச்	ெசால் ங்கள்	ேகட்ேபாம்.

நான்	இங்ேக	ஏேதா	சத்விஷயம்	ேபசிவிட் ப்	ேபாக	வ கிேறன்	பா ங்கள்,
அைதப்பற்றி	ஊரார்	தா மாறாகப்	ேப கிறார்களாம்.	எனக்ெகான் ம்	தைல
ேபாய்விடா .	ேநற் தான்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	மன 	 த் 	விட்ட .	நம்ம
காந்தா	இ க்ேக,	அ க் ம்	எனக் ம்	ஏேதா	நடப்பதாகப்	ேப தாம்	நாய்கள்....

சிவ!	சிவ!	தங்கள்	வாயாேலயா	அைதச்	ெசால்ல	ேவண் ம்?	மகா	பாவம்!	ேதாஷம்.
அத்தைகய	ேபச் 	ெசான்னவா	நிச்சயம்	அழிந் 	ேபாயி வா.

இல்ைல	சாமி!	இ க க் 	எவ்வள 	ெநஞ்ச த்தம்	பா ங்கள்.	என்னடா	ஒ



ம்பத்தின்	ேபைர	இப்ப க	்ெக க்கிேறாேம	என் 	ெகாஞ்சமாவ 	ஈ ,
இரக்கம்,	நீதி,	நாணயம்	இ க்கிறதா?	கண்ணாேல	கண்டால்	 ட	இந்த	மாதிரி
விஷயங்கைள	விேவகிகள்	ெவளிேய	ெசால்லமாட்டார்கள்.	இங்ேக	பார்த்தா
ஒண் மில்ைல.	நான்	ஒ 	பாவத்ைத ம்	அறிந்தவனல்ல.	ஏேதா	ெபா 	ேபாக்கா
வ கிேறன்.	ேப கிேறன்.	ேபாகிேறன்.	இதற் 	இப்ப 	வம்பளப் 	நடக்கிற .	இந்த
ஊரிேல	ேகட்ட 	 தல	்என்	மன 	சரிபடேவயில்ைல	.	வரக் டா 	என்
நிைனச்ேசன்	 தலிேல.	வராமல்	ேபானா	ஒேஹா	விஷயம்	ெவளியிேல
ெதரிந் விட்டெதன் 	 தலியார்	இப்ேபா 	ேபாகவில்ைல	என் 	ேயாசித்தபிற
வந்ேதன்.	நான்	ேபாய்	வ கிேறன்	சாமி	பசங்கள்	ெசளக்கியந்தாேன?

மிரா தா க் ம்	அப்பா க் ம்	ஒ 	நாள்	இ ேபால்	ேபச் 	நடந்த .	ஊரார்	மீ
பழி	ேபாட் 	ெம வாகத்	தம 	க த்ைதத்	ெதரிவித்த	தந்திரப்	ேபச் 	இ .	ஊரார்
வம்பளக்க மில்ைல,	மிரா தார்	ேவண் ெமன்ேற	இப்ப 	ஒ 	 கார்	ெசய்
ைவப்ேபாம்	என் 	ெசய்தார்.	நன்றாகத்	ெதரிந்த .	ஆனால்	நாங்கள்	என்ன
ெசய்ய ம்?	ஊரார்	வம்பளக்கிறதாகச்	ெசால் கிறீர்கேள?	நீங்கள்	இனித்
தய ெசய் 	இங்ேக	வரேவண்டாம்	என் 	அப்பா	மிரா தாரிடம்	 ற மா?
றினால்	அந்த	ஆள்	ேகாபித் க	்ெகாண் 	அவ்வள 	அலட்சியமா	உனக் ?

என் 	ைவவாேர.	ேவைல	ேபாய்	வி ேம,	பிற 	பிைழப் க் 	என்ன	ெசய்வ ?

ஒ 	இர .	அப்பா க் ம்	அம்மா க் ம்	நடந்த	சம்பாஷைண	வாழ் 	எவ்வள
ேவதைனக்	 ழியில்	வி ந் 	விட்ட 	என்பைதக்	காட் ற் .

”விஷயம்	விபரீதமாகிவிட்டேத	ெதரி ேமா”	என் 	ேபச்ைச	ஆரம்பித்தார்	அப்பா.

”என்ன	ெசால் ங்ேகா	?	என்ன	விபரீதம்..”	என் 	அம்மா	அச்சத் டன	்ேகட்டாள்.

''மிரா தார்	....”	என் 	இ த்தாற்ேபால்	ெம வாக	ெசான்னார்	அப்பா.

அம்மா	பைதத் 	மிரா தா க் 	என்ன	என் 	ேகட்டாள்.

”அவ க் 	என்ன?	கல் ப்	பிள்ைளயார்	ேபாலி க்கான்.	ெம வாகப்	ேபச 	.
அவள்	காதிேல	விழப்	ேபாகிற .	மிரா தாரன்	நம்ம	 ையக்	ெக த் 	வி வான்
ேபாலி க் .	காந்தா	மீ 	கண்	ைவத் 	விட்டான்,	இன் 	காைலயிேல	அவன்
ைதரியமா	,	என்னிடம்	ெசால் கிறான்,	ஏன்	சாமி	நம்ம	வீட் ேல	இ ந்தா	எவ்வள
ெசல்வமாக	வா ம்	ெதரி மா	என் .	எரிகிற .	இனி	அைர ணம்	இந்த	ஊரிேல
இ க்கப்படா ”	என்றார்	அப்பா.



”அம்மா	ஐேயா	ெதய்வேம	அநியாயக்காரன்	அழிந் 	ேபாக	அம்பிேக!
நீதாண் யம்மா	 ைண”	என் 	 றி	அ தார்கள்.	அப்பா	சமாதானங்
றினார்கள்.	வேயாதிகப்	ப வத்திேல	அவர்கள்	பாபம்	என்னால்

வைதக்கிறார்கள்.	நான்	 ம்பத் க் ச்	 ைம	மட் மல்ல.	அவர்கள்	வறிற் க்ேக
ெப ந்	தீ!	நான்	அபைல	மட் மல்ல	அபாயக் றி!

கடன்பட்ட	ெநஞ்சம்	கலங்காதி க் மா?	என்	அப்பா	ஒர்	பச்ைசப்	பிராமணன்.	அவர்
பிைழக் மிடேமா	காமாந்தகாரரின்	ெகா மண்டபம்.	அவேனா	என்ைனப்	ெபற
ேவண் ெமன் 	ஏேதேதா	 ழ்ச்சி	ெசய்த	வண்ணம்	இ ந்தான்.	அவ ைடய
உப்ைபத்	தின் 	வள ம்	நாங்கள்,	அவைன	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	அவைன
விேராதித் க்	ெகாள்ள ம்	 யா 	,	இணங் வேதா	 டா .	இந்நிைலயில்
தவித்ேதாம்.	ஆைச	ெகாண்ட	அவன்.	நான்	அந்தண	 லெமன்ேறா
விதைவெயன்ேறா	க வானா?	ேம ம்	காலம்	எப்ப ப்பட்ட .	பிராமணர்களிடம்
பயபக்தி டன்	இ ந்த 	ேபாய்,	ெவ ப் டன்	மக்கள்	வா ம்	காலம்.	ஆகேவ
மிரா தார்	நாளாகவாக,	தம 	எண்ணத்ைத	ஜாைட	மாைடயாகக்
காட் க்ெகாண்ேட	வந்தார்.	நான்	ெதரிந் ம்	ெதரியாதவள்	ேபால்	நடந்
ெகாண்ேடன்.	

எங்கள்	வீட் க் 	மிரா தார்	ேவதகிரி	 தலியார்	வ கிறேபா ,	எனக்
அ வயி 	பகீர்	என்றாகிவி ம்.	என்ைன	இணங்கச்	ெசய்ய	இந்த	 ைற
பலிக்காத 	கண்ட	மிரா தாரர்,	வ ைமைய	ஏவி,	எங்கைள	வாட் ,	சரணமைடயச்
ெசய்யத்	 ணிந் 	விட்டார்.	சில்லைரக்	கடன்காரர்கைளத்	 ண் விட்டார்.
அவர்கள்	அப்பா	மீ 	பைட	எ த்தார்கள்.	பல்ைலக்	காட் னார்	-	இல்ைல	ேபா
என்றார்	கடன்	ெகா த்தவர்கள்	கண் க்கலாயினர்.	ேகார்ட் க் 	அப்பா	ேபாக
ேநரிட்ட .	கடன்	ெதால்ைல டன்	அப்பா க் 	உடலி ம்	ெதால்ைல	ஏற்பட் விட்ட .
கிைடக்கிற	சம்பளத்திேல	ப தி.	பைழய	கடைனத்	தீர்க்கச்	சரியாகிவி ம்.
சாப்பாட் க்ேக	சனியன்	பி த் க்	ெகாண்ட .	சாந்தா	 ஷ்பவதியானாள்.	அப்பா
காய்ச்சலில்	வி ந்தார்.	ஒ 	மாதமாக	ேவைலக் ப்	ேபாகவில்ைல.	எங்கள்
நிைலைம	எப்ப 	இ க் ெமன்பைத	ஈ 	இரக்க ள்ளவர்கள்	சற் 	ேயாசித் ப்
பா ங்கள்.	கடன்காரர்கள்	ெதால்ைல.	காய்ச்சல்.	வ மானம்	 ஜ்யம்,	வாட்டம்,
இைவகள்	ேபாதாதா	ஒ வைரச்	சித்திரவைத	ெசய்ய	 ண்ணில்	ேவலி வ 	ேபால,
அ க்க 	ேவதகிரி	வ வார்.	”ஐய க் க்	காய்ச்சல்	எப்ப 	இ க்கிற ?”	என்
விசாரிப்பார்.	மிரா தார்	வந் 	ேபா ம்	ேபாெதல்லாம்,	'காந்தா	என்ன
ெசால் கிறாய்?	இந்த	வ ைமைய	ஓட் ம்	வல்லைம	எனக்கி க்கிற ,	என்ைன
வசீகரிக் ம்	அழ ம்	இளைம ம்	உன்னிடம்	இ க்கிற .	பரஸ்பரம்	உதவி	ெசய்
ெகாள்ேவாம்.	சம்மதமா?	என் 	என்ைனக்	ேகட்ப 	ேபாலி க் ம்	அவ ைடய
பார்ைவ.



அப்பாைவ	மதனபள்ளி	ஆஸ்பத்ரிக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபானால்தான்
பிைழப்பார்	என் 	டாக்டர்	 வாகக்	 றிவிட்டார்.	அம்மாவின்	கண்களில்	நீர்
தாைர	தாைரயாகப்	ெப கிற் .	மஞ்ச ம்	 ங் ம ம்	ேபா ேம.	மக்கள்
ெத வில்	நின் 	திண்டா ேம,	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்.	ஜகதீஸ்வரி	!	என்
அம்மா	அ தார்கள்.	ஜகதீஸ்வரிக் 	இந்தக்	கஷ்டம்	எப்ப த்	ெதரி ம்	அவள்
வாழ்கிறாள்,	வாட்டம்	வ த்தமின்றி.

மதன	பள்ளிக் ப்	ேபாகேவண் மாம்.	மதன	பள்ளிக் 	நான்	வர	இைசந்தால்
எவ்வள 	பணம்	ேவண் மானா ம்	தர	மிரா தார்	இ க்கிறார்.	அப்பாவின்
சாைவத்	த க்க	ேவண் மானால்	நான்	மிரா தா க் ச்	சரசக்	க வியாக
ேவண் ம்.	ஆனால்	அ 	ேநரிட்டால்	உலகம்	பழிக்காேதா	அப்பாவின்	மானம்
பறிேபா ேம.	 ம்பக்	கீர்த்தி ம்,	 லப்	ெப ைம ம்	என்ன	கதியாவ ,
வ ைமைய	விரட்ட	நான்	விபசாரத்ைத	உதவிக் க்	 ப்பிட	ேவண் ய	நிைல
ேநரிட்ட .	என்	மனம்	அந்த	நிைலயில்	எவ்வள 	பா பட் க் ம்?	நான்
ெசான்னால்	யார்	நம் வார்கள்?	பாய்ந்ேதா 	வ ம்	 லிையக்	கண் 	பயந் ,	பா ங்
கிணற்றில்	 தித்தாவ 	உயிைரக்	காப்பாத்திக்	ெகாள்ேவாம்	என்
எண் வதில்ைலயா?	வ ைம	என்ைன	வைதக்கிற .	அதைன	நான்	வைதக்க
ேவண் மானால்,	மிரா தாரின்	ைவப்பாட் யாக	இைசயேவண் ம்.

அப்பா	ப க்ைகயில்	 ர வ ம்,	அம்மா	கண்கைளக்	கசக்கிக்	ெகாள்வ ம்,
சாந்தா	திைகத் க்	கிடப்ப ம்,	என்	மனக்	கண்களிேல	சதா	தாண்டவமா ன.
விபரீத	எண்ணங்கள்	என்	மனதிேல	உதித்தன.

”காந்தா!	அ 	 ட்டாேள	தானாக	வ கிற	சீேதவிையக்	காலால்	உைதத் த்
தள்ளாேத."



''ேவண்டாம 	காந்தா!	பாபக்கி த்யம்	ெசய்யாேத.	ஏேழ 	ெஜன்மத் க் ம்
விடா .	ெகட்ட	எண்ணங்	ெகாள்ளாேத.	கட ள்	தண் ப்பார்.

"அவர்	யார்	உன்ைனத்	தண் க்க!	உன்	கஷ்டத்ைதப்	ேபாக்க	இ வைர	அவர்	என்ன
உதவி	ெசய்தார்?	சீச்சி!	ைபத்தியக்காரி	,	பணம்	இல்ைல	ைகயிேல.	ப க்ைகயிேல
அப்பா	சாகக்	கிடக்கிறார்.	அ ப்பிேல	காளான்	 த்தி க்கிற .	உலகிேல	பணம்
பைடத்தவர்கள்	உல்லாசமாக	வா கிறார்கள்.	நீ	வ ைமயால்	உ க் ைலந்
ேபாகிறாய்.	உன்	அப்பா	பிைழக்க ம்,	 ம்பம்	நடக்க ம்,	நீ	வாழ ம்	மிரா தாரர்
மார்க்கம்	காட் கிறார்.	அைதப்	பார !	பார்த் ப்	பிைழ”

''பணத் க்காக	உன்	மானத்ைத	இழக்காேத.”

”மானம்	ேவ 	ெதாங் கிறதா	உனக் ?	உலகில்	உண்ணச்	சரியான	உணவின்றி
வாழ	வழியின்றி	இ ப்பதனால்,	மானம்	ேபாகவில்ைலயா?	 த்தத்	தரித்திரம்,
அன்னக்	காவ ,	நித்தியப்	பட் னி	என் 	இப்ேபா 	உலகம்	உன்	 ம்பத்ைதத்
ாற் கிற-தல்லவா?	கடன்காரன்	ேகட்கிறாேன,	ெவட்கம்,	மானம்,	 ,

ெசாரைண	இல்ைலயா.	வயிற் க் 	என்ன	தின்கிறீர்கள்,	என் .	மானம்
இ க்கிறதா?	அந்த	ேநரத்திேல,	உன்	 ம்பத்ைத	யார 	மதிக்கிறார்கள்?
பணமில்ைல	என்றால்	பிணந்தாேன”

”ஏைழயாக	இ க்கலாம்.	சகித் க்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்	விபசாரம்	ெசய்
வாழ்க்ைகைய	நடத் வ 	என்றால்	உலகம்	ெவ க் ம்.”

”உலகம்	ெவ க் மா?	ேபஷ்!	ேபஷ்!	காந்தா!	இப்ேபா 	உலகம்	உங்கள்	 ம்பத்திடம்
பாசம்	ைவத்தி க்கிறதா?	உலகம்	உங்களிடம்	ஆைச	ெகாண்டால்,	இப்ப	ஏன
உண்ண ம்	வழியின்றிக்	கிடக்கிறீர்கள்?	உலகமாம்,	உலகம்!	எந்த	உலகத்ைதப்	பற்றி
உள கிறாய்,	 த்தகங்களிேல	ப க்கிறாேய	அந்த	உலகமா!	ைபத்தியேம!	அ
ேவ !	உண்ைம	உலகம்	ேவ .	ஏைழகளின்	உலகேம	தனிரகம்.	அதைன	ஏெற த் ப்
பார்க்கா .	பணக்கார	உலகம்.	பணக்கார	உலகத்தின்	மீ 	பைட	எ த் ச்	ெசல்.
உன்	அழைக ம்	இளைமைய ம்	அம் களாகக்	ெகாள்.	மிரா தாரர்	வில்லாக
வைளவார்.	உன்	மனம்	ேபானப ,	அம் கைளப்	பணக்கார	உலகில்	பறக்க	வி .
அப்ேபா 	அந்த	உலகம்	உன்	கால யில்	வந் 	வி ம்.	ெசய் 	பார்.''

''காைதப்	ெபாத்திக்	ெகாள்ள 	காந்தா	அத்தைகயப்	ேபச்ைசக்	காதால்	ேகட்ப ம்
ேதாஷம்.	பணத்ைதக்	கண் 	மயங்காேத,	அ 	ஒ 	பிசா !''



”பணமா	பிசா ?	அந்தப்	பிசா தான 	உலகிேல	 ஜிக்கப்ப கிற .	அதன்	கடாட்சம்
இ ப்பவர்கைளத்	தான்,	 ர்வ	 ண்ணியத்தால்,	நிம்மதியாக	ெசல்வமாக	 ேபர
சம்பத் டன்	வா கிறார்கள்	என் .	உலகம்	 திக்கிற ,	அதன்	சக்தி	அபாரம்!
உனக் த்	ெதரியாதா?	அ பவமில்ைலயா?	இேதா	உன்	அப்பாைவப்	பார்.	அவர்
சாவ ம்,	பிைழப்ப ம்,	அந்தப்	பிசாைசப்	ெபா த் த்	தாேன	இ க்கிற .''

''ஆமாம்!	ஆனா ம்...''

என்	மனதிேல	இந்தச்	ெசாற்ேபார்	நடந்தப 	இ ந்த .	சாதாரண	காந்தா க் ம்
சஞ்சலப்ப ம்	காந்தா க் ம்	இந்தச்	சம்பாஷைண	நடந் 	வந்த .

அப்பா	ஈனக் ர டன்	இ ம்	ேவைளயி ம்,	அம்மா	விம் ம்	ேவைளயி ம்,
தங்ைக	சாந்தா	தன்	 ந்தாைனயால்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாள் ம்ேபா ம்,
கா 	தராவிட்டால்	ம ந் 	கிைடயா 	என் 	டாக்டர்	கண் ப்பாகக்	 ம்ேபா ம்,
”காந்தா!	இன்ன ம்	ேயாசிக்கிறாய்?'	என் 	ஒ 	 ரல்	என்	ெசவியிற்	ேகட் ம்.
''ஜாக்கிரைத	காந்தா	உன்	கற்ைப	இழக்காேத”	என் 	மற்ேறார்	 ரல்	 ம்.

ம்பத்திேல	ேவதைன.	அப்பாவின்	உடலிேல	ேவதைன,	என்	மனதி ம்	ேவதைன,
இந்த	ேசாதைனயில்	நான்	தத்தளித்ேதன்.	உலகிேல	வழக்கப்ப 	காரியங்கள்
நைடெபற் க்	ெகாண் ந்தன.	என்	மனதிேல	எரிமைல	இ ப்ப 	பற்றி	யா க்
என்ன	கவைல.	எங்கள்	கஷ்டத்ைத	நிவர்த்திக்க	ஒ வ ம்	 ன்	வரவில்ைல.
கண்ணா ையக்	காண	ேநரி ம்ேபா ,	”ஆமாம்	காந்தா,	பார்த்தாயா?	நீ	எவ்வள
இைளயவள்,	நல்ல	 கெவட் ,	அழ 	த ம் கிற .	ஆனால்	அசேட!	எவ்வள
அவதிக் 	ஆளாயி க்கிறாய்.	ஏன்	இந்தச்	சிைறயிேல	கிடக்கிறாய்?	வா	ெவளிேய!
உன்ைன	வரேவற்க	மிரா தாரர்	காத் க்	ெகாண் க்கிறார்”	என் 	காந்தா	நம்பர்
இரண் 	 வாள்.	காந்தா,	நம்பர்	ஒன் 	”ேவண்டாம்	விபரீதப்	 த்தி	வினாச
காேல”	என் 	எச்சரிக்ைக	ெசய்வாள்.	இந்த	இ 	காந்தாக்களின்	ேபாராட்டம்
இைடவிடா 	நடந்த .	இ தியில்	வ ைமயால்	வா ய	காந்தா	நம்பர்	ஒன்
வாழேவண் ெமன் 	ஆைச	ெகாண்ட	காந்தாவிடம்,	இரண்டாம்	நம்பர்
காந்தாவிடம்,	ேதாற் த்தான்	ேபானாள்.	மிரா தாரர்	அப்பாைவ,	மதனபள்ளிக்
அ ப்பினார்.	அவ க் 	இல்லாத	அக்கைரயா?	விஷயம்	அப்பா க் த்
ெதரியாதப 	 	ைவத்ேதன்.	ஊராரின்	வாைய	 ட	 மா?	அம்மாவின்
கண்ணீர்	ெப கிற் .	''தைலயிேல	இ வி ந்தேத 	பாவி”	என் 	அம்மா
ைவத்தார்கள்.	நான்	பைழய	காந்தா	என் 	எண்ணிக்ெகாண் 	மிரா தாரரின்
ம யிேல	வி ந்த	எனக் ,	அம்மாவின்	அ ைக	பற்றிய	கவைல	உண்டாகவில்ைல.
நான்	ஆயிரந்	தடைவ	அ தி க்கிேறன்	 ன் 	அப்பா	பிைழத் க்	ெகாள்வார்	அ



ேபா ம்	என் 	இ ந்ேதன்.	ஆனால்	அப்பா	மதனபள்ளியிேலேய	இறந் 	விட்டார்.
ைவ ம்	 ங் மத்ைத ம்	அம்மா	இழந்தார்கள்.	நாேனா,	அ ேதன்,	 ரண்ேடன்,

அலறிேனன்.	பிற ,	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்ேடன்.	 திதாக	எனக் க்
கிைடத்த	 ம்	 ங் ம ம்	ெபற் க்	ெகாண் ,	 	உலகில்	வசிக்கப்
றப்பட்ேடன்.

மிரா தாரின்	ஏற்பாட் ன்ப 	நான்	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேயறி	தனிப்	பங்களாவில்
வசிக்கலாேனன்.	நான்	வாழ்வ டன்	என்	உதவிையக்	ெகாண் 	அம்மா ம்
தங்ைக ம்	வாழலாம்.	பணம்	தர	நான்	தயாராக	இ ந்ேதன்.	அம்மா	ஒ 	கா ட
அந்த	விபசாரியிடமி ந் 	ெபறமாட்ேடன்	என் 	 றிவிட்டார்கள்.	அம்மா க் த்
ெதரியா 	நான்	எப்ப 	எப்ப 	 ம்பத் க் 	உதவி	ெசய்ேதன்	என்ப .	ஏலம்	ேபான
வீட்ைட	மீட்ேடன்.	என்	ேப க் 	விைலக் 	வாங்கிேனன்.	வீம் க் 	அைத	உயில்
ேவ 	ைகக் ப்	ேபாக	வி ேவேனா?	 ம்பம்	நடத்த	என்னிடம்	பணம்	வாங்க
ம த் 	விட்டார்கள்.	ஆனால்	நான்	மாதா	மாதம்	பல	அறநிைலயங்களின்	ெபயர்
ைவத் ப்	பணம்	அ ப்பிக்	ெகாண்ேட	இ ந்ேதன்.	அம்மா க் 	விஷயேம
ெதரியா .

அம்மா க் 	ஒ 	தம்பி	உண் .	 த்த	தத்தாரி.	நாங்கள்	கஷ்டப்பட்ட	காலத்திேல
கண்ெண த் ம்	பார்த்ததில்ைல.	நான்	மிரா தாரிடம்	சிேநகிதமான	பிற
என்ைன	அண் னான்.	அவன்	அந்த	உலகத் 	ஆசாமி.	அவன்	 லம்	பணம்
அ ப் ேவன்.	அவன்	தான்	கஷ்டப்பட் 	சம்பாதித் 	அக்காவின்	கஷ்டத் க்
உத வதாகக்	 றி	அம்மாைவ	ஏய்த் 	வந்தான்.	இந்தத்	தாராள	தபால்	ேசவகன்
உத்திேயாகத் க் த்	தக்க	சம்பளம்	தந் ம்	வந்ேதன்.	என்னிடம்	பணமா	இல்ைல?
பணம்	என்	பாதத்ைத	ெதாட் 	 த்தமிட் க்	ெகாண் ந்த .	மிரா தாரின்
”ேமாகனாங்கி”	ஆன	பிற 	பணேம	எனக் ப்	பரிவாரம்.	உல்லாச	உலகில்
ைழந்ேதன்.	என்	ஏற்பாட் ன்ப 	சாந்தா க் 	சங்கீத	வாத்தியார்

அமர்த்தப்பட்டார்.	அம்மா	தன்	தம்பியின்	க ைணப்	பிரவாகம்	இ 	என்
எண்ணினார்கள்.	சாந்தாவின்	 ரல்	 யில்	ேபான்ற .	ெவ 	விைரவிேல	நல்ல
பாடகியானாள்.	என்	ெசல்வாக்ைக	உபேயாகித்ேதன்.	ேர ேயாவிேல	சாந்தா க்
மாதத்திேல	நான் 	 ைற	''சான்ஸ்”	கிைடக்க	ஆரம்பித்த .	 ம்பக்
கஷ்டத்ைதத்	தீர்க்க	சாந்தாவின்	சங்கீதம்	உதவிற் .	ஆனால்	அந்த	சங்கீதத்ைத
பயன்ப ம்ப 	ெசய்தவள்	யார்?	அம்மா க் 	அ 	ெதரியா .	சாந்தா க்
ஜாைடமாைடயாகத்	ெதரி ம்.

மண்ைடைய	உ க் ம்	ெவயிலில்	இ ந் 	விட் 	 ளிர்ந்த	ேசாைலக் ள்	ேபாய்
உட்கார்ந்தால்	எப்ப 	இ க் ம்?	வாழ்க்ைக	எனக் 	அத்தைகயதாயிற் .	உலகம்
ஒ 	நாள்.	ஒ 	வாரம்,	ஒ 	மாதம்	ஏேதா	உளறிற் .	அ ம்	என்	எதிரில்	அல்ல.



பிற 	என்ைனப்	பற்றிப்	ேப வைத ம்	விட் 	விட்ட .	நான்	 	 ந்த	 கலம்
நிைறந்த	 	உலகேமா	என்ைனக்	ைகலா 	ெகா த் 	வரேவற் 	அந்த	உலகின்
அழைகக்	காணச்	ெசால்லிற் .	இவ் ள 	இன்பம்	இ க்க	இைவகைள	விட்
வீண்	காலந்	தள்ளிேனன்.	மிரா தார்	வாங்கின	ேமாரிஸ்	ைமனர்	காரில்	 ைரவர்
ைரசாமி	40	ைமல்	ேவகத்தில்	ஒட்ட	மிரா தார்	என்	ேதாள்	மீ 	ைகையப்

ேபாட்டப 	இன் 	தாராச்சாங்கம்	நாடகம்	ேபாகலாமா	என் 	ேகட் ம்ேபா 	தான்
ஆகட் ம்,	நாடகத்திேல	உட்கா ம்ேபா 	என்	ைவரத்ேதா ம்	ெதாங்கட்ட ம்
ஒளிவிட	சிவந்த	என்	அதரத்ைதப்	பிளந் 	ெகாண் 	நைகப் 	ஒளி	தர ம்,	அைதக்
கண் 	" ஷி	ஆட்கள்”	கண்ைண	என்	பக்கம்	தி ப்பிப்	 ைச	ெசய் ம்ேபா
தானாகட் ம்,	’ேட!	ராமா	,	 ,	ேபாட	எவ்வள 	ேநரம்’	என் 	நான்	அதட்ட,
'வந்ேதனம்மா’	என் 	பணிந் 	 றிக்ெகாண் 	சைமயல்காரன்	வ ம்	ேபா 	தான்
ஆகட் ம்,	இந்தப்	 	ேமாஸ்தர்	நிலக்கண்ணா 	பீேரா	இந்த	ஹாலிேல	ரம்மியமாக
இ க்கிற 	என் 	நண்பர்கள்	 கழக்	ேகட் ம்	ேபா 	தானாகட் ம்.	 ராஜ்மல்
கம்ெபனியார்,	 	ேமாஸ்தர்	நைககைள	அ ப்பி	ைவக் ம்	ேபா 	தானாகட் ம்,
நான்	ஆனந்தம்	அைடயாமல்	இ க்க	 மா?	இவ்வள தானா!	என்
ன்சிரிப் க் 	மிரா தார்	ஏங்கிக்	கிடப்பார்.	எனக் த்	தைலவலி	என்றால்
அவ க் 	மன	வலி.	டாக்டர்கள்	இரண் 	 ன் 	ேபர்	வந் 	விட	ேவண் ம்.
எனக் 	என்ன	ேதைவ	என்பைத	ஆராய்ந் 	பார்த் 	 றிப்பறிந் 	நடப்பேத
அவ க் 	ேவைல.	அவர்	மனம்	மகிழ்ந்தால்தான்	மேனாகரமாக	வாழ	 ம்
என் 	க தினார்.	ெபட்ேரால்	ேபாடாத	ேமாட்டார்	ஒ மா?	அ 	ேபால்	 ஷியில்லாத
ட் ையக்	ெகாண் 	எப்ப க்	காலந்	தள் வ ?	 ட் க் 	 ஷி	பிறக்க

ேவண் மானால்	என்ன	ேவண் ேமா	அைத	வரவைழத் த்	தரத்தாேன	ேவண் ம்
என் 	மிரா தார்	 வார்.	அ 	நான்	 ைழந்த	 	உலகின்	சட்டம்.	என்
அழ க் 	அவர்	அ ைம.	அந்த	அழ 	வளர	வளர	அவர 	அ ைமத்தனம்
வள ம்.	ஆகேவ	என்	அழைக	அதிகரிக்கச்	ெசய்வதிேல	எனக் 	அக்கைர
பிறந்ததிேல	ஆச்சரியம்	என்ன?	என் ைடய	”பாஷன்"	தான்	''மாடல்”	ஆகிவிட்ட .
'ஜாலி	கர்ல்”	என்ப 	எனக் ப்	 	உலகம்	தந்த	பட்டம்.	”லக்கிெபேலா”	என்
மிரா தாைரப்	பாராட் வார்கள்.	எவ்வள 	வ ைமயில்	வா ேனேனா	,	அவ்வள
ெசல்வத்தில்	 ரண்ேடன்.

தரித்திர	நாராயணியாக	இ ந்த	நான்	தங்க க் ச்	 ந்தரியாேனன்,	விசாரம்
பஞ்சாய்ப்	பறந்த .	ெபான்	 டத் க் 	ெபாட் ட	ேவண் மா	என்பார்கள்	பழெமாழி.
ஆனால்	ெபான்	 டம்	ெம 	 சா 	இ ந்தால்	எப்ப 	இ க் ம்?	வ ைமயில்
இ க் ம்	ேபா 	அழகாகத்தான்	காணப்பட்ேடன்.	ஆனால்	 கத்திேல	ஒ வித
ேசாகம்.	கண்களிேல	பசிக் றி	காணப்பட் 	வந்த .	 	உலகில்	கிைடத்த	ெம
என்	அழைக	அதிகரிக்கச்	ெசய்த .	ேமகத்ைத	விட் 	ெவளிேயறிய	நில 	எப்ப
இ க்கிற ,	வ ைமைய	விட் 	நீங்கி	ெவளி	வந்த	என்	வசீகர ம்	அப்ப ேய



இ ந்த .	என்	 	வாழ்க்ைகயில்	நான்	வாழ்வின்	ம 	பானத்ைத	மனங்	ெகாண்ட
மட் ம்	ப கிேனன்.	பரவசமாேனன்.	எங்கள்	அப்பாைவ	விரட் ய	மிரா தாரர்,	என்
விழிையத்	தன்	வழியாகக்	ெகாண் 	என்	ேபச்ைச	ேவதமாகக்	ெகாண் 	என்
ம ையத்	ேதவேலாகம்	எனப்	 கன் .	என்	சரசத்ைத	எதிர்	ேநாக்கிக்	கிடக் ம்
ேபா ,	நாேன	ெப ைம ம்	அைடந்த ண் .	பணம்	என்	ைகயிேல	 ர ம்	ேபா
ரித்ேதன்.	வசீகர	வாழ்விேல	ேவகமாகப்	 ந்ேதன்.	ஆழமாக	 ைழந்ேதன்.

ஆனந்த	வல்லியாேனன்.	உலகம்	உயிேரா 	என்ைன	 ன்
வாட் க்ெகாண் ந்த .	இப்ேபா ?	என்	ஏவலாளியாயிற் .	இந்த	ேநரத்தில்	என்
அழகில்	ெசாக்கி	மிரா தார்	கிடக்க ம்,	மிரா தார க் க்	கிைடத்தவள்	நமக் க்
கிைடக்கவில்ைலேய	என் 	ேவ 	 ட் க்	 ேபரர்கள்	ஏங்க ம்,	ஆ 	ஆண் கள்
ழ்கிக்	கிடந்ேதன்.	மிரா தாரர்	எனக் 	அலா தீன்	தீபமானார்.	ேசாதிமயமான

வாழ் 	வாழ்ந்ேதன்.	ஊரார்,	அதாவ 	நான்	 ன் 	வசித் க்	ெகாண் ந்த
உலகில்	யார்	என்ன	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கேளா	ெதரியா .	அதைன	கவனிக்க
எனக் 	ேநரமில்ைல.	விதவிதமாகச்	சிங்காரித் க்	ெகாள்ள ம்,	வைகவைகயான
களியாட்டங்களில்	ஈ பட ம்,	பல	பல	பக்தர்க க் த்	தரிசனம்	தர ம்,	பல	ேபர்
தவமி ந் 	வரம்	ெபறா 	திைகக்கக்	கண் 	நைகக்க ம்;	ேநரம்	இ ந்தேத
தவிர,	அந்த	பைழய	உலைகப்	பற்றி	எண்ண	ேநரேம ?	என்	உல்லாச	வாழ் 	உச்ச
நிைலயில்	இ க்ைகயில்	ஓர்	நாள்.	இந்த	சமயத்தில்	ேசா 	என்ைனக்	கண்டால்
என்ன	எண் வான்?	என் 	ஒ 	 ைமயான	எண்ணம்	ேதான்றிற் .	அந்த
எண்ணம்	வளர ம்	ெதாடங்கிற் .	சில	நாட்கள்	ெசன்றன.	ேசா 	என்ைனக்
கா ம்	சம்பவம்	நிகழ்ந்த .

பசி	கிைடயா !	 க்கம்	கிைடயா !	 க்கம்	வரா !	நாரதரின்	தம் ,	நந்தியின்
மத்தளம்,	அரம்ைப	,	ஊர்வசியின்	நடனம்,	காமேத ,	கற்பக	வி ட்சம்,	தங்கக்
ேகா ரம்,	பவள	மாளிைக,	பச்ைசப்	 ற்றைற,	சிங்கார	நந்தவனம்,	பாரிசாத	மணம்;
இன் ம்	ேதவேலாகத்ைத	எப்ப 	எப்ப ேயா	வர்ணிக்கிறார்கள்.	இைவகைளப்	ெபற
நாம்	ஏேதா	 ண்ணியக்	காரியம்	ெசய்யேவண் ம்.	ெசய்தால்	இத்தைகய
உலகத்திேல	ேபாய்ச்	 கமாக	வாழலாம்.	ெகட்ட	காரியம்	ெசய்தால்	அக்கினிக்
ண்டம்	அகன்ற	வாய்ப்	பாம்பின்	 ற் ,	ெந ப் ச்	சிைல,	 ள்	பீப்பாய்.	ெசக்

ெசந்ேதள்.	ஈட் 	 ைன,	அரிவாள்	 னி,	சம்மட் 	அ ,	சக்கரம்	என் 	ஏேதேதா
பயங்கரமான	ெபா ள்கள்	நிைறந்த	நரகேலாகத்தில்	 கேவண் ம்	என்

கிறார்கள்.	என்ைனக்	ேகட்டால்	ெசால்ேவன்.	பணம்	பைடத்தவர்கள்,	 ராணப்
ரட்டர்கள்	என் ம்	ேதவேலாகத்ைத	இங்ேகேய	அைடய	 ம்.	ஏைழக க்
உலகம்	நரக	ேவதைனையத்தான்	த கிற .	உதக	மண்டல	உச்சியிேல	ெவப்பத்ைத
நீக்கிக்	ெகாள்ள	நாங்கள்	ேபானேபா .	”ேதவேலாகம்”	எங்கைள	வரேவற்ற .	நான்
மகா	ெகட்டவள்,	விதைவக்	ேகாலத்ைத	விட் 	விபசாரியாேனன்.	ஆகேவ	’நரகம்’
எனக் 	வ ம்	என் 	 ராணீகர்கள்	 வார்கள்.	ஆனால்	ேதவேலாகத்தில்	நான்



இ ப்ப 	அவர்க க் த்	ெதரி ேமா?	

அழகிய	பங்களா,	அைத	அ த் ப்	 ந்ேதாட்டம்.	அதிேல	பல	வர்ணப்	 க்கள்,
வானத்திேல	ேமகம்	ேமாகன	 பத்தில்	உலாவிற் 	.	பனிநீர்	ெதளிப்ப 	ேபான்ற	சி

றல்,	பட் 	விரித்த 	ேபான்ற	பாைத	.	ேமனைக,	அரம்ைபயர்	ேபான்ற	மாதரின்
சிரிப் .	அ ைமயான	சினிமா,	ஆனந்தந்	த ம்	உண் 	வைககள்,	ஆயாசத்ைதப்
ேபாக் ம்	ேகளிக்ைககள்,	அடடா!	உதக	மண்டலத்தில்	நான்	கண்ட	உல்லாசம்,
எனக் 	உச்சி	 தல்	உள்ளங்கால்	வைர	 ளகாங்கிதந்தான்	இ ந்த .	இவ்வள
ைவ	வாழ்க்ைகயிேல	இ க்கிற .	வாழ்வ 	மாயம்.	மண்ணாவ 	திண்ணம்

உலகேம	மாைய	என் 	 ம்	ேபர்வழிக ம்	இ க்கிறார்கள்.	யா க் 	உலகம்
மாைய,	பணம்	பைடத்தவர்க க்கா?	 த்த	ைபத்தியக்காரத்தனமான	ேபச் .
உலகம்	அவர்களின்	ஊஞ்சல்	.	அவர்கள்	அதிேல	சாய்ந் 	ெகாண் 	ஆ ச்
சல்லாபிக்கிறார்கள்.	அைதக்	கண் 	இல்லாதவர்கள்	எனக் ம்	அங்ேக	இடங்
ெகா 	என் 	ேகட்கத்	ெதாடங்கினால்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	கிலி	ெகாண்
தந்திரமாக	இந்த	ேவதாந்தத்ைதப்	ேபாதித் 	விட்டார்கள்.	சர்க்கைர	டப்பிைய
ழந்ைத	எ க்கப்	ேபானால்,	வீட் ேல	ெசால்லவில்ைலயா,	”அைதத்	ெதாடாேத

அ 	ம ந் ”	என் 	 ழந்ைதகள்	நம்பி	விடவில்ைலயா?	அ 	ேபால,	”உலகம்
மாைய”	என்ற	ேபச்ைச	விஷயத்ைத	உணராதவைரயில்	ேகட் 	நம்பிக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	இேதா	காய்கிற	 ரியைன ம்	நாங்கள்	ஏய்த் 	விட்ேடாம்.
ேபப்பரிேல	ப த்ேதாம்	110	 கிரி,	108	 கிரி	,	ஆ 	ேபர்	மண்ைட	ெவ த்
விட்ட .	என் 	ெவயில்	ெகா ைமயின்	ெசய்திகைள	நாங்கள்	 ரியைன	அடங்கி
ஒ ங்கி	இ க் ம்ப 	ெசய் 	விட்ேடாம்.	ெகாஞ்ச	ேநரம்	வந் 	உலவட் மா	என்
எங்கள்	அ மதிையக்	ேகட் க்	ெகாண் 	 ரியன்	வந் 	ேபாவ 	ேபாலத்தாேன
உதக	மண்டலத்திேல	இ ந்த .	கண் க் ம்,	க த் க் ம்	இங்ஙனம்	நாங்கள்
வி ந் 	தந் 	ெகாண் .	ேவ க்ைகயாகக்	காலந்	தள்ளிக்	ெகாண் ந்ேதாம்.

பாம்பாக	வந்தாண் 	அவன்
ப க்ைகயிேல	 ரண்டாண் 	
ேவம்ெபன் 	ெவ த்ேதண்
பின்னால்	ேவதைனப்	பட்ேடண் .	
கண்மணன்	ெசய்த	கபடம்
என்ைன	மிக	கலக்கிவிட்டத 	
ெசார்ண	நிறமான	பாம்
ெசா சாக	ஆ 	ெதன்றான்	
கண்ணாேல	காண்ேபாம்	என்ேறன்
அ 	என்	கன்னிப்பழம்	தின்றேத	



என் 	'அல்லி’	பா னாள்	என்பதாக	என்	வீட் 	ேவைலக்காரப்	ெபண்	எனக்
பங்களாத்	ேதாட்டத்திேல	பா 	கைத	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாள்.	அந்தப்	ெபண்
றிய	கைதையக்	ேகட் க்ெகாண் 	நான்	என்	பிரிய ள்ள	 ச் 	நாய்	ைடகரின்
ைகத்	தடவிக்	ெகா த் க்	ெகாண் 	இ க் ம்	ேபா ,	யாேரா	என்ைனப்

பார்க்க	வந்தி ப்பதாக	ேவைலக்காரன்	வந் 	அைழத்தான்.	மிரா தார்	ைம ர்
ேர க் ப்	ேபாய்	விட்டார்.	ஆகேவ	நாேன	வீட் க்	காரியத்ைதக்	கவனித் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	 ப்பி வ 	யார்?	என் 	ெதரியவில்ைலயா	என்
ேவைலக்காரைனக்	ேகட்ேடன்	இல்ைல	என்றான்.	எப்ப 	இ க்கிறான்?	எதற் ப்
பார்க்க	ேவண் மாம்?	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	உள்ேள	ேபாேனன்.	

ஹாலில்	ஒ வன்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	ேபப்பைரப்	ப த் க்	ெகாண் க்கக்
கண்ேடன்.	ேநேர	என்	அைறக் ச்	ெசன் ,	அலங்காரம்	ஏதாகி ம்	 ைறந்
விட்டதா	என் 	கண்ணா யில்	பார்த் விட் ,	ஹா க் 	வந்ேதன்.
உட்கார்ந்தி த்த	மனிதன்	எ ந் 	நின்றான்.	இ வ ம்	வாய்பிளக்க	நின்ேறாம்.
என்	எதிரில்	நின்றவர்	ேசா .	எதிர்பாராத	சந்திப் .	ஒேர	விநா யில்	என்	மனதில்
பல	ஆண் களாகப்	ப ந்தி ந்த	நிைன கள்	ேதான்றி,	என்	உள்ளத்ைத	ஒ
விநா யில்	 க்கி	விட்டன.	நான்	ஆச்சரியப்பட்ட 	ேபாலேவ	ேசா க் ம்
இ ந்தி க் ம்.	ேசா ம்	ஆச்சரியத்தால்	அைசவற் 	ேபச்சற் 	நின்றான்.
ேசா 	நான்	அங் 	இ ப்பைத	அறிந் 	வரவில்ைல.	நா ம்	வந்தி ப்ப 	ேசா
என் 	எண்ண	இடேம	இல்ைல.	ேசா 	 திதாக	வந் ள்ள	ேமாட்டார்
ேதைவப்ப மா?	இல்ைலயானால்	பைழய	கா க் 	 	சாமான்	ேதைவயா?	என்
விசாரித் 	வியாபாரம்	ெசய்யேவ	அங் 	வந்தான்	என	பிற 	ெதரிந்த .	ேமாட்டார்
கம்ெபனியின்	ஏெஜண்ட்	ேவைலயில்	ேசா 	இ ப்ப 	எனக் 	எப்ப த்	ெதரி ம்?
பங்களாக்கள்	ேதா ம்	ெசன் 	ேமாட்டார்	வியாபாரத் க் 	ஆர்டர்	ேசகரிக் ம்
வழக்கப்ப 	எங்கள்	பங்களா க் 	ேசா 	வந்தான்.	நல்ல	கிராக்சி	கிைடக் ம்
என் 	எண்ணித்தான்	உள்ேள	 ைழந் 	இ ப்பான்	ஆமாம்!	நல்ல
கிராக்கியாகத்தான்	கிைடத்த .

''யார ,	காந்தாவா?”	என் 	ேசா 	ஆச்சரியத் டன்	ஆவ டன்	ேகட்டான்.
ஆமாம்	என் 	நான்	 றவில்ைல.	 வாேனன்.	அவ க் த்	ெதரியவில்ைலயா
என்ன?	”அைடயாளேம	ெதரியவில்ைலேய”	என்றார்	ேசா .	அவர் டத்தான்
மாறியி ந்தார்.	யார்	தான்	மாறாமலி க்கிறார்கள்?	எ 	மாறா 	இ க்கிற .
சம்பிரதாயப்ப ?	ஆகேவ,	அதற் ம்	நான்	பதில்	ஏ ம்	ெசால்லவில்ைல.	”காந்தா,
ஏன்	ேபசமாட்ேடெனன்கிறாய்”	என் 	ேகட்டார்	ேசா .	ேபச	ேவண் மாேம?	நாேன
என்னிடம்	ேபச	அவ க் 	அவ்வள 	ஆைசயா?	ஆைசைய	மட்டந்தட்ட
ேவண் மல்லவா?	என்	அள 	கடந்த	ஆைசைய	அ ேயா 	அழித்தவர்தாேன
ேசா !



"உன்ைனக்	கண் 	நான்	எவ்வள 	களிப்பைடகிேறன்.	எவ்வள 	ஆவேலா
ேப கிேறன்.	நீ	என்னிடம்	ேபச ம்	பிரியப்படவில்ைலேய.	என்ைனப்	பார்க்க	உனக்
இஷ்டமில்ைலயா?'	என் 	ேசா 	சற் ச்	ேசாகத் டன்	ேகட்டார்.

ேசாகமா	!	என்	எதிரிேல	தாைர	தாைரயாகக்	கண்ணீர்	விடட் ேம	எனக்ெகன்ன?
என்	கண்கைளக்	 ளமாக்கிய	ெகா ைமைய	நான்	மறந்ேதேனா.	”சரி.	இவ்வள
ெவ ப் டன்	இ க் ம்	உன்னிடம்	நான்	ஏனம்மா	ேபச	ேவண் ம்.	ஏேதா	பாலிய
சிேனகமாயிற்ேற	என் 	ேபசிேனன்.	உனக் 	இப்ேபா 	 	அந்தஸ் 	வந்
விட்ட .	பைழய	ம ஷ்யாள்	பி க்கவில்ைல	ேபால்	இ க்கிற .	நான்	வ கிேறன்''
என் 	வாட்டத் டன்	ேசா 	 றினான்.

ேபாகாேத	கண்ேண	!	என் 	அவர்	ைகையப்	பி த் 	இ த் 	ம யில்	உட்கார
ைவத் க்	ெகாள்ேவனா	என்ன,	ேபாகிேறன்	என்றால்,	ெசய் ங்கள்	என் தாேன
ெசால்ேவன்.	அவர்	’வாட்டம்’	அவ்வள 	ெபரிதா!	நான்	வா ய	வாட்டத்ைத	விடவா..
?

நான்	ேபாய்	வரட் மா?	என் 	மீண் ம்	ேகட்டார்	ேசா .

ஸ்நானத் க் 	ெவந்நீர்	தயாராயிற் 	என் 	அேத	ேநரத்தில்	ேவைலயாள்
ெசான்னான்.	இேதா	வ கிேறன்	என் 	அவ க் ப்	பதில்	 றிவிட் ,	ெசய் ங்கள்
என் 	ேசா க் ம்	பதில்	 றிவிட் ,	ேசாபாைவ	விட் 	எ ந்தி ந் 	உள்ேள
ேபாேனன்.	ைடகர்	என்	 டேவ	வந் விட்ட .	ேசா விடம்	நான்	நடந் 	ெகாண்ட
தவ 	என்கிறீர்களா?

ஹேலா	
யார ?	
நான்தான்	ேசா
சரி.
இன் 	மாைல	திேயட்ட க் 	வ கிறீர்களா?	
ெசால்வதற்கில்ைல.	
ெசால்லக் டாதா?	
ேறாகிறாம்	ெதரியா .
காந்தா,	இவ்வள 	க ைமயாக	இ க்காேத	என்ைன	நீ	என்னெவன்
நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறாய்?
என்னெவன் 	நிைனத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	
என்ைன	சித்திரவைத	ெசய்கிறாய்.



அப்ப யா?	
ஆமாம்,	ஆமாம்.	சரி;	சரி.

ெடலிேபாைன	ைவத் விட்ேடன்;	ேசா 	பைதபைதத் க்	ெகாண் ப்பார்	அந்தப்
பக்கத்திேல.	படட் ம்,	படட் ம்.	நான்	சித்திரவைத	ெசய்கிேறனாம்.	ஏன்	ெசய்யக்
டா ?

இ 	ெடலிேபான்	 லம்	ேசா 	என்னிடம்	சரசமா க்	கண்ட	பலன்!	ேசா க் 	என்
ேபாக் 	உள்ேள	 வாைலையக்	கிளப்பிவி மல்லவா.	கைடசியில்	ஒ 	நாள்	வீட் ற்
வந் 	வலியப்	ேபசத்	ெதாடங்கினான்.

'காந்தா	என்ைனச்	சற் 	நம் .	நான்	 ன் 	ெசய்த 	தவ .	உன்ைன	நான்
ெகா ைமப்ப த்திேனன்.	அைத	மறந் 	வி .	இப்ேபா 	நான்	மனமார
ேநசிக்கிேறன்.''

ேநசி ங்கேளன்,	அதில்	என்ன	தப் ?	யார்	ேவண்டாெமன்றார்கள்?

இவ்வள 	ெவ ப்பாக	ேபசாேத	காந்தா.	ேவலால்	 ண்ைணக்	 த் வ ேபால்
இ க்கிற .

என்ைன	என்ன	ெசய்யச்	ெசால்கிறீர்கள்?

என்ன	ெசய்வதா?	என்மீ 	அந்தக்	க ைமயான	பார்ைவையச்	ெச த்தாேத.
பைழய	காந்தாவாக	இல்ைலேய	நீ.

பைழய	காந்தா ம்,	 க்	காந்தா ம்.	இ 	என்ன	பித்தம்?

பித்தந்தான்,	ஆனால்	அதற் 	நீதான்	காரணம்.	

நானா?

ஆமாம்,	என்ைன	நீ	இன்ன ம்	வாட்டாேத.	நீ	இனி	இப்ப ேய	நடந் 	ெகாண்டால்,
நான்	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாள்ேவன்;	அந்தக்	காலத்தில்	நீயாக	என்ைன	மணம்
ெசய் 	ெகாள்ள	வி ம்பிய	ேபா ,	நான்	 ட்டாள்	தனமாக	மறத் விட்ேடன்.
வாழ்ைவப்	பாழாக்கிக்	ெகாண்ேடன்.	உன்ைன	இங் 	கண்ட 	 தல்	என்	மனம்
ஒ 	நிைலயில்	இல்ைல.



இ 	சகஜம்.	ெகாஞ்ச	நாளில்	சரியாகிவி ம்.

காதகீ,	பாதகீ,	ேபாக்கிரி	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	ேசா 	கன்னத்தில்	அ த்தார்.
நான்	ேகாபித் ம்	ெகாள்ளவில்ைல,	சிரித்ேதன்.	அவ ைடய	மனதில்	எரி ம்
ேவதைனயில்	என்	சிரிப் 	எண்ெணய்	வார்த்த 	ேபாலி ந்த .	தைலகால்
ெதரியாமல்	என்	மீ 	ேமாகங்ெகாண் 	விட்டார்.	அவர 	ஆைச	நிைறேவ ம்
ன்னம்;	அவர்	எவ்வள 	பட	ேவண் ேமா	அவ்வள ம்	பட் த்தான்

ஆகேவண் ம்.	பழி	வாங்கா 	விடக் டா 	என் தான்	எனக் த்	ேதான்றிற் .
அந்த	எண்ணம்	எனக் 	உண்டானதில்	ஆச்சரிய ண்டா?

”அஷ்ட	தரித்திர க் 	அதிர்ஷ்டம்	வந்தால்	அர்த்த	ராத்திரியில்	 ைட	பி ப்பான்
என்ப 	ேபால்,	ேகவலம்	ேசாற் க்ேக	வழியில்லா 	இ ந்தவள்	ஜாதி	ஆசாரத்ைத
விட் ,	 லத்ைத	ெக த் க்	ெகாண் 	எவ டேனா	 லாவி	வாழ்கிறாள்.
அவ க் 	கர்வம்	இல்லாமலா	ேபா ம்?	ஆனால்	இந்த	வாழ் 	எத்தைன
நாைளக் 	இ க்க ம்?	மிரா தாரின்	சிேனகிதம்	ேபானால்	லாட்டரி
அ க்கேவண் ய 	தான்.	என்ன	கர்வம்	எவ்வள 	அலட்சியம்	என்ைனக்
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்ப 	க தம்	ேபாட்டாைளயா	அந்தக்	 ட் .	இப்ேபா
அவள்	ெசய்கிற	பி ம்	ேப கிற	ேபச் ம்	எப்ப 	இ க்கிற 	ெதரி மா?	அந்தக்
க தம்	 ட	என்னிடம்	இ க்கிற ''	என் 	ேசா 	ேகாபத் டன்	பங்களாத்
ேதாட்டக்காரனிடம்	 றினாராம்.	அவைனச்	சந்தித் 	என்ைனப்	பற்றி	விசாரித்
விட் 	பிற 	தமக்கி க் ம்	 க்கத்ைத	ஆற்றிக்	ெகாள்ள	ஆத்திரத்ேதா
என்ைனத்	திட் 	இ க்கிறார்.	ேதாட்டக்காரன்,	'ஐயாéவிடம்	ெசால்லி	விட
ேவண் ம்	என்றான்.	நான்	ேவண்டாம்	என் 	த த் விட்ேடன்.	என்ைனச்	ேசா
ைவத் 	எனக் க்	ேகாபம்	தரவில்ைல.	அந்தத்	திட் 	ேசா வின்	மனதிேல
ண் விட்ட	ஆைசயிேல	ேதான்றிய 	அல்லவா?	

நான்	உதாசீனமாக	நடத்த,	நடத்த,	அந்தத்	தீ	ெகா ந் 	விட் 	எரியத்தாேன
எரி ம்	தீ	எரி ம்ேபா 	ேவதைன	தாள	மாட்டா 	இப்ப ெயல்லாம்
ேபசிக்ெகாண் தான்	இ க்கச்	ெசால் ம்.	என்ைன	ேசா 	உதாசீனம்	ெசய்தேபா
என்	 க்கத்ைத	தைலயைணயிேல	நீராகப்	ெப க்கித்	தீர்த் க்	ெகாண்ேடன்.
நான்	ெபண்பால்,	அவர்	ஆண்பிள்ைள!	ஆத்திரத்ைதக்	காட் கிறார்.	காட்டட் ேம,
அ 	என 	ெவற்றிையத்தாேன	ெவளிப்ப த்திற் !	சபாஷ்	காந்தா,	என் 	என்ைன
நாேன	பாராட் க்	ெகாண்ேடன்.
#	#	#

ேநரில்	ேபசிப்	பயனில்ைல.	ெடலிேபானில்	ேபசிப்	பயனில்ைல.	ெகஞ்சி ம்,
ெகாஞ்சி ம்,	மிரட் ம்	திட் ம்	எதனா ம்	பலன்	கிைடக்காமற்	ேபாயிற் .



ஆனால்	ேசா க் 	ெவ 	ேவகமாக	வளர்ந் 	ெகா ந் 	விட்ெடரிந்த	தீ
அைண மா?	எப்ப ேய ம்	என்ைன	இணங்கச்	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	க தி
ம ப ம்	ஒ 	நாள்	வீ 	வந் 	ேபசினான்.	அப்ேபா 	நான்	”சிறந்த	ேவதாந்தியான
நீர்	ேகவலம்	காமாந்தகாரத்திேல	 ழகலாேமா?	எவ்வள 	ப த்தவர்,	என்	ேபான்ற
ெகட்டவளின்	சகவாசம்	ஆ மா?	ேவண்டாம்	ேசா 	விட் வி .	நான்	என்ன	,
என்ைனவிட	உன்	மைனவி	அழ ,	என் 	 கிறார்கள்”	என் 	நான்	ேசா க்
த்திமதி
றத்	ெதாடங்கிேனன்.

”காந்தா!	ேவதாந்தெமல்லாம்	ேபாய்	ெவ 	நாட்களாகிவிட்டன.	ைகயில்	இ ந்த
காசில்	ெப ம்	ப தி	அந்த	இழ க்ேக	அ 	விட்ேடன்.	கைடசியில்	ஒ
பணக்காரப்	ெபண்ைண	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்ேடன்.	ஆனால்
வாழ்க்ைகயிேல	 சி	இல்ைல.	உன்ைனக்	காண்பதற் 	 ன் ம்	நான்	எத்தைனேயா
ைற	உன்ைனப்பற்றி	எண்ணி	எண்ணி	ஏங்கிய ண் .”

”என்ைனப்	பற்றிய	ேசதிையக்	ேகள்விப்பட்ட	பிற மா?”

”ஆமாம்!	நான்	தாேன	உன்	நிைல	ெகட்டதற் க்	காரணம்.	நான்	வீணான
ேவதாந்த ம்,	விரச ம்	ெகாண் ,	ஏேதா	உலகிேலேய	நான்தான்	 	நாயன்மார்
என் 	எண்ணிக்ெகாண் .	கலியாணபந்தேம	 டா 	என் 	நிைனத் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	அதனாேலேய,	உன்ைன	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள
ம த்ேதன்.	இந்த	ஆ 	வ டத்தில்	நான்	அேனக	பாடங்கள்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்.	உலகில்	வாழ்க்ைக	இன்பம்	இ க்க	ேவண் மானால்,	மனெமாத்த
காதலிையக்	 	வாழ	ேவண் ம்.	பா பட் ப்	பிைழக்க	ேவண் ம்.	பல க்
நன்ைம	த ம்	காரியம்	ெசய்ய	 யல	ேவண் ம்.	ெவட் க் 	ேவதாந்தம்	ேபசிக்
ெகாண் ,	பணத்ைத ம்,	காலத்ைத ம்	பாழாக்கிக்	ெகாண் 	இ க்கக்	 டா .
காந்தா	நான்	மணம்	ெசய் 	ெகாண்டவ க் 	என்னிடம்	ஆைச	இ க்கக்
காரணமில்ைல.	எனக் ம்	அவளிடம்	ஆைச	கிைடயா .	ஆனா ம்	ஏேதா	வாழ்ந்
வந்ேதன்.	உன்ைனக்	கண்ட 	 தல்,	நீ	அன் 	 ட் 	விட்ட	காதல்	ெபரிய
ஜுவாைலயாகி	விட்ட .	இனி	உன்ேனா 	வாழ்ந்தால்தான்	நான்	வாழ ம்
என்ைன	நீ	ஏற் க்	ெகாள்.”

''அ 	எப்ப 	 ம்?”

''ஏன்	 யா ?	என்மீ 	உனக் 	ஆைச	இல்ைலயா?	நிச்சயமாகச்	ெசால்	காந்தா.
ஆைச	இல்ைலெயன்றால்	அ க்க 	உன்ைனக்	கண் 	ேபச	அ மதிப்பாயா?
உன்ைனக்	கன்னத்தில்	அ த்தைதக் டப்	ெபா த் க்	ெகாண்டாேய.



ேதாட்டக்காரன்	எதிரில்	திட் ேனன்.	பிற ம்	என்னிடம்	சகஜமாகேவ	ேப கிறாேய!
இ ப்பைத	மைறக்காேத	என்	மீ 	ஆைச	உண் 	உனக் 	 ன் 	உன்	ஆைசைய
நான்	வீணாக்கிேனன்.	இன் 	நம்மி வர்	வி ப்ப ம்	ஒன் 	கலக்கட் ம்.''

''அ தாேன	 யா .''	

''ஏன்	காந்தா	 யா ?”

”நான்	ேவெறா வனின்	ெபா ள்.	என்ைன	வ ைமப்பிணியிலி ந் 	மீட் ,	உலகில்
நிம்மதியாக	வாழச்	ெசய் ம்	மிரா தாரின்	ைவப்பாட் 	.	ஆமாம்	உம 	மைனவியாக
இ க்கத்	தவம்	கிடந்ேதன்.	 யவில்ைல	ேவ 	ஒ வன்	ெபண்டாேனன்.	அவன்
விட் ச்	ெசன்றான்.	காட் 	ேராஜாவாக	இ ந்ேதன்.	கவைலயில்	 ழ்கிேனன்,
க்கத்தில்	 த்ேதன்.	கஷ்டத்தின்	ேமல்	கஷ்டம்	வந்த .	காப்பாற்றேவா	ஆதர

தரேவா	,	ஐேயா	பாவம்	என் 	ெசால்லேவா	யா ம்	 ன்	வரவில்ைல.	 ம்பத்
ெதால்ைல	ெகாட் ற் .	விஷம்	தைலக்ேகறிற் .	ேசா !	நான்	விபச்சாரியாக
ேவண் ய	நிைல ம்	வந்த .	நான்	 லமாதாக,	 ம்ப	விளக்காக	,	உன்
தர்மபத்தினியாக	இ க்க	அவாவிேனன்.	இன் 	உன 	கண்கைள	மயக் ம்	காம
வல்லியாக	இ க்கிேறன்.	பணம்	பைடத்த	நீ	என்ைன	மணந் 	ெகாள்ள	மனமின்றி
ைகவிட்டாய்.	ேவேறார்	பணக்காரப்	ெபண்ைண	மணம்	ெசய் 	ெகாண்டாய்.
வாழ்க்ைகயிேல	வசீகரம்	இல்ைல	என் 	இன் 	வ த்தப்ப கிறாய்.	ஏற்பாரற்
கிடந்த	ஏைழயாகிய	நான்	விதைவயாகி	ேவதைனப்பட்டேபா 	எனக் 	வாழ்
என்ற	ஒன் 	இ க்க	 மா?	என்	இளைம ம்,	அழைக ம்,	அன்ைப ம்,
ஆவிைய ம்	உனக் 	அர்ப்பணம்	ெசய்ய	நான்	 ன்	வந்ேதன்.	உன்	கால யிேல
ைவத்ேதன்.	நீ	உைதத் த்	தள்ளினாய்.	இப்ேபா 	என்ைன	அைடயேவண் ெமன்
அைலகிறாய்,	என்	மனம்	அந்நாட்களில்	பட்ட	பா 	என்ன	என்ப 	உனக் த்
ெதரி மா?	ஒ 	ெபண்	தன்	 ச்சத்ைத ம்	விட் 	தன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள் ம்ப 	க தம்	எ த ம்	 ணிந்தாள்	என்றால்	அவ ைடய	வி ப்பம்
எவ்வள 	அதிகமாக	இ ந்தி க் ம்	என்பைத	எண்ணிப்பார்த்தாயா?	பணக்கார

ம்பத்தவராக	இ ந்தால்	உமக் 	உள்ளம்	என்ற	ஒ 	வஸ் 	இ க் ம்	என்ப
டத்	ெதரியா 	ேபாயிற் .	

பணம்	 ைறயக்	 ைறய	நீர்	உம 	ைவராக்கியத்ைத	விட் ,	ஒ 	ெபண்ைண
மணந் 	ெகாண் ர்.	அன் 	என்ைன	உதறித்	தள்ளினீர்.	இன் 	என்ைனத்
ரத்திக்	ெகாண் 	வ கிறீர்.	ஆனால்,	உம 	பி க் 	அகப்பட	 யாத	உயரத்தில்

நான்	இ க்கிேறன்.	எனக் 	இப்ேபா 	வாழ்க்ைகையப்	பற்றிய	கவைல	இல்ைல.
ேவண் யைதப்	ெபறப்	பணம்,	ஏவல்	 ரிய	ஆட்கள்,	சிங்கார	மாளிைக,	ெசல்வச்
சாமான்கள்,	நைககள்,	நா க் கள்	எல்லாம்	காத் க்	ெகாண் 	கிடக்கிேறன்,



என்	 கத்ைதத்	தன 	'ேமாட்ச	ேலாகம்’	என் 	க ம்	ஒ 	சீமானின்	ஆதரவில்
நான்	இப்ேபா 	இ க்கிேறன்.	நீ	என்ைனத்	ெதாைலவில்	நின் ,	கண்
ெப ச்ெசறியலாேம	தவிர,	அைடய	 யா .	நான்	மா யில்	நிற்கிேறன்.	நீ
ப க்கட் ல்	நிற்கிறாய்.	நான்	 ன் 	அபைல.	அப்ேபா 	ஆதரிக்க	 ன்	வரவில்ைல	,
நீ	.	இப்ேபா 	நான்	உன்ைன	ஏற் க்	ெகாள்ள	 மா?	ேம ம்	மிரா தார்
என்னாவ ...''
“அவன்	மண்ைடயில்	இ 	விழட் ம்	எனக்ெகன்ன?"

''உமக் 	ஒன் மில்ைலதான்.	ஆனால்	எனக் ?'

''உனக் ப்	பணத்தின்	மீ 	அவ்வள 	ேபராைசயா	பி த் 	விட்ட ?''

”ேபராைசயல்ல!	அதன்	அ ைமையத்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	அைடந்
இ க்கிேறன்	அைத	இழக்க	மனம்	வ மா?”

''பணந்தானா	ெபரி ?''

”சந்ேதகம்	என்ன?	வாழ்க்ைகயில்	பணம்	பிரதானமாக	இ க் ம்	விதமாகத்தாேன
உலகம்	இ க்கிற .	ஏைழெயன் ம்,	பணக்காரெரன் ம்	இ 	ஜாதிகள்	உலகில்
இல்லாமல்	ஒேர	ஜாதியாக	இ ந்தால்,	இந்த	எண்ணம்	எனக் ம்	இரா .	இந்தக்
ேகள்வி ம்	பிறந்திரா .	பணமின்றி	எங்கள்	 ம்பம்	பா பட்டேபா ,	பணமா
ெபரி 	என் 	ேவதாந்தம்	ேபசிக்	ெகாண் ,	எங்கைள	யா ம்	காப்பாற்ற	 ன்
வரவில்ைலேய.	பணம்	எந்த	விதத்திேலா	என்னிடம்	வந்த	பிற தாேன	நான்
பரிமளத்ேதா 	வாழ	 ந்த 	என் 	 றிேனன்.	ேசா 	ேதம்பித்	ேதம்பி	அழ
ஆரம்பித்தைதக்	கண்ேடன்.	என்னால்	அதற் 	ேமல்	பி வாதம்	ெசய்ய

யவில்ைல	.	ஆகேவ,	நான்,	''அழாேத	கண்ணா,	நான்	உன்ைன
அதிகமாகத்தான்	வாட் 	விட்ேடன்.	இேதா	பார்!	ெகாஞ்சம்	சிரி	,	இன்ன ம்	ஏன்
க்கம்.	இேதா	ேபா மா,	இன்ெனா 	 த்தம்	தரட் மா.	ஆஹா	 கத்திேல

இப்ேபா 	தாேன	சந்ேதாஷம்	ேதான் கிற .	ேசா .	இப்ப 	உன்ைனத்	த விக்
ெகாண் 	ெகாஞ்சிக்	 லவ	நான்	எவ்வள 	நாட்கள்	எண்ணி	எண்ணிக்
கிடந்ேதன்	ெதரி மா	.	வியர்ைவையத்	 ைடத் க்	ெகாள்.	இேதா	 ந்தாைனயால்
ைடத் க்	ெகாள்.	இனி	உனக் 	நான்	வி ந்தாக	இ ப்ேபன்.	பயப்படாேத.

மிரா தாரர்	கண்களில்	படக் டா .	விஷயம்	அவர்	கா க் 	எட்டக்	 டா .
ெகாஞ்சம்	ரகசியமாக	இ க்கட் ம்.	ஆனால்	நீ	தான்	என்	ஆைச	நாயகன்	,	என்
இன்பக்	களஞ்சியம்,	என்	உல்லாசப்	 ஷன்	,	என்	உயி க் யிர்,	ஏன்	இன்ன ம்
விம் கிறாய்	கண்ேண	!	இேதா	பார்.	இப்ப 	இ ந்தால்	நான்	ம ப ம்
ேகாபித் க்	ெகாள்ேவன்	பார்,	பார்	ம யிேல	ப த் க்	ெகாண்டாேய.	என்	ம தான்



உனக் 	மஞ்சமா?	என் 	ேசா விடம்	ெகாஞ்சி	விைளயா ேனன்.	என்னிடம்
தஞ்சமைடந்த	ேசா 	என்	இதழ்	 ைவத்தான்,	 த்தம்	தந்தான்,	இன்ப	ஆற்றிேல
நீந்திேனாம்.	ஆ 	ஆண் க க் 	 ன் 	அைடய	 யாமற்	ேசா 	இன்
என்னிடம்	அைடக்கலம்	 ந் 	விட்டான்	அ ைம	நம்பர்	இரண் 	என் 	என்
மனதிேல	பதி 	ெசய் 	ெகாண்ேடன்.

ேசா ம்	நா ம்	மிக்க	சல்லாபத்ேதா 	சில	நாட்கள்	உதகமண்டலத்தில்	இ க்க
ந்த .	ைம ர்	ேர க் ச்	ெசன்றி ந்த	மிரா தார்	பலத்த	நஷ்டத் டன்	உதைக

வந்தார்.	ெசன்ைனக் ப்	பயணமாேனாம்.	ேசா 	நி 	ேமாடார்	கம்ெபனியின்
ெசன்ைன	ஆபி க் 	ேவைலைய	மாற்றிக்	ெகாண் 	ெசன்ைன	வந் 	ேசர	இரண்
மாதங்கள்	ஆயின்,	அ வைர	எங்களின்	இன்பக்	கைணகளாகக்	க தங்கள்
இ ந்தன.	காதல்	 ைவ	ெசாட்டச்	ெசாட்டக்	க தம்	எ வார்	ேசா .	நா ம்	மன
மகிழ்ச்சிைய	அவ க் த்	ெதரிவிப்ேபன்.	இ வ ம்	ஆவேலா 	ஒ வைர	ஒ வர்
ஆலிங்கனம்	ெசய் 	ெகாள் ம்	நா ம்	வந்த .

ேசா வின்	வரலாற்ைறக்	 ற	மறந் 	விட்ேடேன.	அைடந்த	ஆனந்தத்தில்	அைத
மறந்ேதன்.	என்ைன	ெவ த் 	ேவதாந்தத்ைத	 ைணக்	கைழத் க்	ெகாண்
தீர்த்த	யாத்திைரக் 	கிளம்பின	ேசா ,	ேமாட்டார்	ஏஜண்டாகி
ேமாகணாஸ்திரத்தால்	தாக்கப்பட் 	என்ைன	வந்தைடவதற் 	 ன்னால்	பரம்
ெபா ைள	நா 	பல	பல	 மாைர	அ த்தாராம்,	ேவதாந்தம்,	சித்தாந்தம்
பயின்றாராம்.	 ைசகள்	பலப்பல	ெசய்தாராம்.	ஒவ்ெவா 	 ம்	ஒவ்ேவார்
விதமான	வழி	காட் னார்களாம்.	ஆண்டவைனக்	காண.	ஒவ்ெவா 	வழி ம்
ஒவ்ெவா 	ஆயிரம்	 பாைய	வி ங்கிற்ேறெயாழிய,	ஆண்டவ	தரிசனம்
ஆலயத்தில்	காண்பேதா 	நின் 	விட்டதாம்.	ேலாகேம	மாைய,	வாழ்வேத
அநித்தியம்	என் 	ேபாதித்த	 மார்கள்,	ெராக்கத்ைதப்	பற்றி	அக்கைர
ெகாண்டைத ம்	ஒ 	 சா	 ைறைய	மற்ேறார்	 சா	 ைறக்காரர்	 ைற

வைத ம்	ஒ 	தத் வத்ைதக்	 றி.	மற்ேறார்	தத் வத்ைத	ஒ வர்
ேபாதிப்பைத ம்,	எல்லா	தத் வக்கார ம்	பணத்தினிடம்	மட் ேம	பரமபக்தி
ெகாண் ப்பைத ம்	ேசா 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ெந நாட்கள்	பி த்தனவாம்.
அ மத்	உபவாசிகளாம்	மாகாளிையக்	 ப்பிட்ட	ேபா 	வரவைழக் ம்	மகா
மந்திரவாதிகளாம்	மற் ம்	யாராேரா.	ேசா க் 	இ ந்த	மதப்	பித்ைத	சாக்காக
ைவத் க்	ெகாண்ட	மட் ம்	ெகாள்ைளயிட் க்	ெகா த்தார்களாம்.	பணம்
ைறயக்	 ைறய	தாயின்	திட் 	அதிகரித்ததாம்.	இவரின்	 த்தி ம்	 லங்கிற்றாம்.

பிற தான்	வடநாட் ல்	உள்ள	ஒ 	வக்கீலின்	மகைள	மணந் 	ெகாண்
வாழ்க்ைகைய	நடத்தினார்.	தா ம்	காலமானார்கள்.	பம்பாயில்	ேமாட்டார்	கம்ெபனி
ஒன்றில்	ேவைலக் 	அமர்ந்தார்.	அதன்	உதைக	பிராஞ் க் 	சீச க்காக	தன்
மைனவி டன்	வந்தி ந்த	ேபா தான்	என்ைனக்	கண்டார்.



ெசன்ைனயிலி ந் 	ேசா 	வந்த	பிற 	மிரா தார்	,	கண்க க் த்
ெதரியாதப தான்	எங்கள்	சந்திப் ம்	சல்லாப ம்	இ ந் 	வந்தன.	ஆனால்
நாங்கள்	மிரா தாரின்	கண்கைள	ஏய்த்ேதாேம	தவிர,	காைத	அைடத் 	ைவக்க

மா?	மிரா தார்,	அ க்க 	என்னிடம்	உ மத்	ெதாடங்கினார்.	ேசா விடம்
ம்	ேபாெதல்லாம்,	”கிடக்கிறான்	தள் ,	நான்	பார்த் க்	ெகாள்கிேறன்.''	என்

ைதரிய ட்டலானார்.	மிரா தார்	என்	மீ 	ெகாண் ந்த	ஆைச	இந்த
வதந்திகளால்	மட் ம்	 ைறந் 	விட்டதாகக்	 வதற்கில்ைல.	அவ ைடய
ெபாக்கிஷ ம்	வறண் 	வரத்	ெதாடங்கிற் .	ஆகேவ	ேசா விடம்	நான்	கா
எதிர்ப்பார்த் 	ேநசங்	ெகாள்ளவில்ைல	என்ற	ேபாதி ம்,	அவராகப்	பணம்	த ம்
ேபா 	 றிவிட	மனம்	வரவில்ைல	.	 க் வின்	ேதா ம்	ெதாங்கட்ட ம்,	ேநாட் ம்
பா மாக	மாறின.	அவள 	தங்கச்	சங்கிலி ம்,	தாழம் 	வைளய ம்	என்னிடம்

பண	 பத்திேல	வந்தன.	இைவகைள	ேசா 	 றவில்ைல,	நான்	ேகள்விப்பட்ட .
தன 	மைனவியிடம்	ெதாந்தர 	ெசய் 	நைககைளக்	கழற்றி	விற் 	எனக்
பணம்	த வதாகக்	 ற	ேசா 	எப்ப 	சம்மதிப்பார்?	நான்	ேகட் ம்ேபாெதல்லாம்
இந்த	மாதத்தில்	கமிஷன்	அதிகம்	கிைடத்த 	என் 	ெபாய்	 வார்.	அவ க்
அவர 	மைனவி,	நான்	இ ந்தி க்க	ேவண் ய	இடத்தில்	வந் 	நின்றவள்	-
நைககைள	மட் மா	இழந்தாள்,	பாவம்	கலங்கியி ப்பாள்.	கதறியி ப்பாள்.	நான்
என்ன	ெசய்வ ?	நான்	வாழ	ேவண் மானால்,	இைதக்	கவனித்தாலா	 ம்?
பிறர்	அழ	,	அ தான்	வா ம்	ேபர்	வழி	உலகில்	நான்	ஒ த்திதானா?
வட் க்காரர்கள்	வாழ்கிறார்கேள.	நான்	மட் ம்	ஏன்	வீண்	ேவதாந்தம்	ப த் ம்
பாழ்பட	ேவண் ம்.	ஒ வர்	வாழ	மற்ெறா வர்	பாழாக	ேவண் மா	என் 	என்ைனக்
ேகட்டால்	 டா 	என் தான்	ெசால் ேவன்.	ஆனால்,	நீ	வாழ்வ 	அவ்விதமாக
இ க்கிறேத	 க் 	தன்	கணவைன	பிரிந் 	வா கிறாேள.	நைககள்	ேபாய்
விட்டன	என் 	ெநாந் 	ெகாள்கிறாேள.	அவ ைடய	கஷ்டத் க் 	நீதாேன
காரணம்.	அவள்	அழ	,	நீ	சிரித் க்	ெகாண் 	சிங்காரியாக	வாழ்கிறாேய,	த மா?
என் 	ேகட்பீர்கள்.	நான்	ெசால் கிேறன்.	தகா தான்.	ஆனால்	என்ைனக்
ேகட்கிறீர்கேள,	மற்றவர்கைளக்	ேகட்ப தாேன	பல ைடய	சிங்கார	வாழ்
இவ்விதமாகத்தாேன	இ க்கிற ?	என்ைனப்ேபால்	இன்பத்ைத	விற்பவைரத்தாேன
ைற	 கிறீர்கள்.	இைத ம்	ெகாடா 	ஏய்த் ப்	பிைழக் ம்	ேபர்வழிகள்

ஏைழகளின்	ஏமாளித்தனத்ைதத்	தனக் ச்	சாதகமாக்கிக்	ெகாண் 	ெசா சாக
வாழ்ேவார்	இல்ைலயா?	இேதா	என்	மிரா தாரரின்	வாழ் 	இன்பமயம்,	அவர
பண்ைணயாள்	பகல்	பட் னி.	இைத ம்	ேக ங்கள்,	இத்தைகய	 ைறேய	 டா
என் 	ெசால் ங்கள்.	உலகத்ைத	ஒ ங்காக	அைமத் 	வி ங்கள்.	நான்	மட் மா?
ஏய்த் ப்	பிைழக் ம்	எவ க் ம்	இடமில்லாதப 	ெசய் 	வி ங்கள்.	அ 	நல்ல
என்ேபன்,	என்ைன	மட் ம்	தண் த் 	விட் 	பிறைரச்	 ம்மா
விட் வி வெதன்றால்,



அ 	தகா .

என் ைடய	டாம்பீக	வாழ் க் 	ஏற்ற	விதமாக	நடந் 	ெகாள்ள	ேசா 	 யன்றதில்
அபாரமான	ெசல 	ஏற்பட் க்	ெகாண்ேட	வந்த .	ேவைல ம்	ேபாயிற் .	ேவ
ேவைலக் ச்	ெசல்லவில்ைல.	தாேன	யாைரேயா	பி த் 	ஒ 	ேமாட்டார்	ஏெஜன்சி
எ த்தார்.	அதற் 	பாக்கி	இ ந்த	நைககள்	அட 	.	பாவம்,	தன 	நிைலைய
மட் ம்	என்னிடம்	காட் க்	ெகாள்வதில்ைல.	ேசா 	மட் மா?	மிரா தாரேர	சற்
அடங்கிக்	கிடந்தார்.	அவ க் 	வறட்சி,	ஆகேவ	ேசா 	விஷயமாக	கண் ங்
காணா 	இ ந் 	விட்டார்.	இவ்விதமாகேவ	 ன்றாண் க க் 	ேமல்	நடந்த .

ேசா ,	என்	ஆைச	நாயகனாக	இ க்க	ேவண் 	 ம்,	வஞ்சைன ம்	ெபாய் ம்
நிைறந்த	நடத்ைதகைள	ெசய் 	வந் ,	அதிக	பழக்கமாகி	விட்ட .	யாேரா	லிலி
என்ற	ஆங்கிேலா	இந்திய	ேல யாம்.	வய 	அவைன	விட	அதிகமாகேவ	இ க் ம்.
அவைளப்	பி த் க்	ெகாண் 	ஆடத்	ெதாடங்கினான்.	என்	கா க் 	இ 	 தன்
தல்	எட் யேபா 	நான்	கண் த்ேதன்.	இனி	என்	வீட் 	வாயிற்ப 	ஏறக் டா

என்ேறன்.	'இல்ைல	கண்ேண!	வியாபார	சம்பந்தமாக	அவளிடம்	பழகிேனன்.
உன்ைன	நான்	வி ேவேனா	மறப்ேபேனா’	என	ெகஞ்சினான்.	ஆனால்	காரியம்
மிஞ்சிக்	ெகாண்ேட	வந்த .	ேசா வின்	நடத்ைதைய	மிரா தாரேர	எனக்
எ த் க்	 றி,	எச்சரித் 	வந்தார்.	ேசா வின்	ெகட்ட	 ணம்	ெதரிந்தால்	நான்
அவைன	விட் 	வி ேவன்,	தனக் 	 ச்	ெசாந்தம்	ஏற்ப ம்	என் 	மிரா தாரர்
எண்ணினார்.

”காந்தா!	ைக	சலிக்கா தாேன	உனக் 	நான்	பணம்	ெகா த்ேதன்.	கைடசியில்
ேராகம்தாேன	ெசய்தாய்”

'' ேராகெமன்ன	ெசய்ேதன்.	நம 	 ம்பச்	ெசல க் 	ஏற்றப 	உம்மால்	பணம்	தர
யவில்ைல.	ஏேதா	பாலிய	சிேனகமாயிற்ேற	என் 	ேசா ைவக்	ேகட்ேடன்.

அதனால்தாேன	காலந்தள்ள	 கிற .	உம 	வ வாய்	 ைறந் 	விட்ட
என்பதற்காக	எந்தச்	ெசலைவக்	 ைறத் க்	ெகாள்ள	 கிற ?”

” மா?	 யாத தான்.	பிறந்த 	 தல்	பணத்திேலேய	 ரண்டவள்.”

''ேபா ம்	நி த் ங்கள்.	பிறக் ம்ேபா 	யா ம்	தங்கக்	கவசத்ேதா
பிறப்பதில்ைல,	கஷ்டப்பட் க்ெகாண் 	தான்	இ ந்ேதன்.	உம்ைம	யார்	என்ைன
இ த் 	இப்ப 	ெசலவிட் 	வா ம்	வாழ்க்ைகயில்	ெகாண் 	வரச்	ெசான்ன ?”

''சரியான	ேகள்வி.	"



''நன்றாக	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்தவள்”	தி ெரன் 	எப்ப 	வாழ்க்ைகைய	மாற்றிக்
ெகாள்வ ?	நா 	ேபர்	ைக	தட் க்	ேகலி	ெசய்யமாட்டார்களா?	உங்க க் த்
தாேன	அ 	ேகவலம்.	மிரா தார்	பா 	தீர்ந் 	விட்ட .	காந்தா	பா 	காய்ந்
விட்ட 	என் 	 வார்கேள.	அக் ைற	வராமல்	பார்த் க்
ெகாள்கிேறேனெயாழிய	எனக்ெகன்ன	உம்மீ 	ஆைச	 ைறந் 	விட்டதா	?	ேசா
மீ 	ஆைச	 ரண்ேடா கிறதா?''

”ஆைச	இல்லாமல்தானா	அவன்	ேப க் 	உயில்	எ தியி க்கிறாய்?”

''உயில்	எ திேனனா?	நானா?”

”உயிெலன்றால்	உயிேல	தான்	உன்	ேப க் 	20,000	 பாய்க் 	இன்ஷி ர்
ெசய்தி க்கிறாேய,	அ 	நீ	இறந் 	விட்டால்	அவ க் த்தாேன	ேபாய்ச்	ேசர
ேவண் ெமன் 	எ தியி க்கிறாய்.''

”அப்பா!	அைதயா	ெசான்னீர்கள்.	அதற் ப்	பணம்	அவேர	ெகா க்கிறார்.	வந்தால்
அவேர	எ த் க்	ெகாள்கிறார்.	நமக் 	என்ன	இதிேல	நஷ்டம்?”

''ெராம்ப	நியாயந்தான்”

”சரி	சரி	ேபச்ைச	நி த் ம்,	என்	இஷ்டம்.”

"ஆமாம்!	உன்	இஷ்டப்ப தான்	காரியம்	நடக்கிற .	நடக்கட் ம்,	நீ	அவைன
நம்பிக்ெகாண் 	இ .	அவன்	லிலிைய	இ த் க்	ெகாண் 	திரியட் ம்.''

”லிலிேயாடாவ 	திரியட் ம்.	ேராேசாடாவ 	அைலயட் ம்,	எனக்ெகன்ன?	நான்
எப்ப 	அவைர	கட் ப்ப த்த	 ம்.	நான்	உம்ைமப்	பிரிய	இைசகிேறனா?	அ
ேபால	அவ க் ம்	நான்	மட் ம்	ேபாதவில்ைல	அைலயட் ம்.”

”அைலயட் ம்,	ெதாைலயட் ம்,	உன்	உயிைர ம்	ேபாக்கட் ம்.	எனக்ெகன்ன”

''என்	உயிைரப்	ேபாக்கத்தான்	நீங்கள்	உதித்தீர்கேள.	அவர்	ஏன்	ேபாக் கிறார்.”

”ஏேனா	?	உன்	உயிர்	ேபானால்	எனக்காக	20,000	 பாய்	வரப்	ேபாகிற ”	என்
மிரா தாரர்	ேகட்டார்.	இந்தச்	சம்பாஷைண	எனக் 	சஞ்சலத்ைத ம்,	திகிைல ம்
உண்டாக்கிற் .	என்	உயி க்ேக	ஆபத் 	வ ேமா	என் 	அஞ்சிேனன்.



மிரா தா க் ம்,	எனக் ம்	நடந்த	காரமான	ேபச்சிேல	என்னிடம்	கைடசியாக
அவர்	 றிய	வார்த்ைத	என்	மனத்தில்	ெப ந்	திகிைலக்	கிளப்பிவிட்ட .	ஒ
ேவைள	பணத் க் 	ஆைசப்பட் க்ெகாண் 	ேசா ...	சீச்சி	,	என்	மீ 	அவ க்
எவ்வள 	பிரியம்.	என்	ெபா ட் 	எவ்வள 	ெசாத் ப்	ேபாயிற் .	 க் ைவக்	 ட
மறந்தார்.	அவர்	ேகவலம்	பணத் க்காக	என்	உயிைரப்	ேபாக் வாரா?	ேச,
ஒ க்கா ம்	ெசய்யமாட்டார்.	ஆமாம்	என்	மீ 	ஆைசயி ந்தால்	ஏன்	அந்த
ஆங்கிேலா	மாைதக்	கட் 	அ கிறார்.	இ 	ஒ 	ேபச்சா மா?	ஏேதா	ஆண்
பிள்ைளதாேன	அவளிடம்	ஒ 	மயக்கம்.	அதற்காக	என்ைனக்	ெகால்லத்
ணிவாரா?	ஒ க்கா ம்	இல்ைல.	மிரா தார்	வீணாக	மிரட் கிறார்	என் 	நாேன

எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்.	ஒ 	விதமான	பயம்	என்	மனதில்	 ந் விட்ட .	ம ண்ட
கண் க் 	இ ண்ட	இடெமங் ம்	ேபய்	என்பார்கேள.	அ 	ேபால	எனக் ச்
ேசா வின்	ேபச் ம்	நடத்ைத ம்	வரவர	திகிைலக்	கிளப்ப	ஆரம்பித்த .	சந்ேதகம்
பலமாகி	விட்ட .	 தல்	நாள்	சற் 	ஜாக்கிரைத-யாகேவ	நடந் 	ெகாண்
வந்ேதன்.	லிலியின்	நடவ க்ைககைள ம்	கவனித் 	 ற	ஏற்பா 	ெசய்ேதன்.
மிக ம்	சீர்	 ைலந்த	என்	வாழ்வில்	ெசந்ேதன்	ேபால்	வந் 	ேசர்ந்தார்	என்
ேசா ைவ	நான்	எண்ணிய 	ேபாய்,	எந்த	ேநரத்தில்	என்ன	ஆபத் 	வ ேமா	என்
அஞ்சத்	ெதாடங்கிேனன்.	ஆனால்	ேசா 	எப்ேபா ம்	ேபாலேவ	என்னிடம்
பிரியமாகேவ	நடந் 	வந்தார்.	 க் ைவக்	 டத்	தாய்	வீட் க் 	அ ப்பிவிட்டார்.

தி ெரன் 	ஒ 	தினம்	 க் 	இறந் 	விட்டதாகத்	தந்தி	வந்த .	ேசா ம்
ஊ க் 	ெசன் 	இரண் 	வாரங்கள்	கழித் 	ெசன்ைனக் த்	தி ம்பினார்.
தி ம்பியவர்	மைனவி	இறந்ததற்காகத்	ேதம்பி	அழவில்ைல	.	 ளி ம்	 க்கங்
காட்டவில்ைல.	ஆனால்	என்	ஆச்சரியத்ைத ம்,	பயத்ைத ம்	கிளப்பி	விட்ட
அ வல்ல.	ேசா விடம்	பணம்	தாராளமாக	நடமாடத்	ெதாடங்கிற் .	பணம்	ஏ
என் 	விசாரித்ேதன்.	 க் 	5,000	 பாய்க் 	இன்ஷ் ர்	ெசய்யப்பட்ட	ெசய்தி
கிைடத்த .	 க் 	இறந்தால்	பணம்	கணவ க் 	என் 	இன்ஷ் ர்	இ ந்ததாம்.
க் 	இறக்கவில்ைல.	ெகால்லப்பட்டாள்	என் 	உடேன	எனக் த்	ேதான்றிற் .

பணத் க்காக	ெமள்ள	ெமள்ளக்	ெகால் ம்	ஏேதா	ஒ 	வைக	விஷத்ைதக்
ெகா த் ச்	ேசா 	தன்	ெசாந்த	மைனவிையக	்ெகான் 	விட்டான	்என்
மிரா தார்	 றினார்.	 த்த	அபாண்டம்	பழி	என் 	மிரா தாரிடம்	நான்	வாதிட்ேடன்.
ஆனால்	என்	மனதில்	மிரா தார்	 றியேத	உண்ைம	என் 	ேதான்றிற் .
இயற்ைகயாக	மரணமைடவ 	ேபால்	ஏேதா	 	ெசய் தான்	ேசா 	 க் ைவக்
ற் யிராக்கித்	தாய்	வீட் க் 	அ ப்பினான்	என் 	தீர்மானித்ேதன்.	ஆனால்

ேசா ைவ	நான்	எப்ப 	ேகட்ப ?

இன்ஷ் ர்	கம்ெபனிக் 	எ தி,	நான்	இறந்தால்	ேசா க் ப்	பணம்	ேபாய்ச்



ேசரேவண் ம்	என்பைத	மாற்றிவிட்டால்,	என்	உயி க் 	ஆபத் 	இராதல்லவா?
அ ேவ	நல்ல	ேயாசைன,	என்	ெபய க் ம்	எ த	ேவண்டாம்.	உன்	தங்ைக	ேப க்
எ திவி 	என் 	மிரா தார்	 றினார்.	இைதச்	ெசய்யத்தான்	சமயம்	பார்த் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	ேசா க் ச்	சந்ேதகம்	வராத	விதத்திேல	காரியத்ைத	நடத்த
எண்ணிேனன்.	ஏெனனில்	நான்	உயிைர ம்	இழக்க	வி ம்பவில்ைல.	இன்ஷ் ர்
விஷயத்தில்	நான்	அவசரப்பட் 	ஏதாகி ம்	ெசய்தால்	ேசா 	ேகாபித் க்
ெகாண் 	என்	சிேனகேம	ேவண்டாெமன் 	 றிவி வார்.	அல்ல 	பணம்
இல்லாமற்	ேபானால்	ேபாகிற 	என் 	பழி	தீர்க்க	என்ைனக	்ெகால்ல	 யன்றால்
என்ன	ெசய்வ 	என் 	பலவிதமான	பயம்	பி த் க்	ெகாண்ட .	ேசா வின்
பக்கத்தில்	ப த் த்	 ாங்க	பயந்ேதன்.	அவன்	ெகாண் 	வ ம்	சிற் ண் ,	அவன்
அ ப் ம்	டானிக்	இைவகைளக்	 ட	உபேயாகிப்பதில்ைல.	எதிேல	என்ன	விஷம்
கலந்தி க் ேமா	என்ற	பயமாகேவ	இ ந்த .

பயங்ெகாண்ட	எனக் ச்	ேசா ,	பைழயப 	தீர்த்த	யாத்திைர	ேபானால்	என்ன?
அவ க் 	இன்ப ட் ம்	என்ைன	அவனால்	வாழ்க்ைகைய	வைளத் க்	ெகாண்
விபசாரியான	என்ைன	-	விபசாரியாகி ம்	அவ க் 	வி ந்தான்	என்ைனக்
ெகான் 	பணம்	ெபற	எண்ணி ம்	ேபர்வழி	தீர்த்த	யாத்திைரக் த்தானா
ேபாகேவண் ம்.	பரேலாக	யாத்திைரக் ப்	ேபானால்தான்	என்ன?	என்னிடம்	ஆைச
ேபாய்,	என்	பணத்ைத	எவேளா	ஒ 	சட்ைடக்காரிக் க்	ெகா க்கத்	 ணிந்த
பிற ,	ேசா 	இறந்தால்	என்ன?	அவைனக்	ெகான்றால்தான்	என்ன?	என்
ேகாபம்	உண்டாயிற் .

இந்தச்	சமயத்தில்	எங்கள்	வீட் 	ேவைலக்காரியின	்சி 	ெபண்	இறந் விட்ட .
ேநாய்	ெநா 	ஒன் மில்ைல.	 ழந்ைத	இறந்த	ெசய்திையக்	 றிய	ேவைலக்காரி
லம்	ஒ 	பயங்கரமான	உண்ைம	ெவளியாயிற் .	அதாவ 	என்ைனக்	ெகால்ல

ஏற்கனேவ	ஏற்பா 	ெசய் 	விட்டான்	என்ப .

அவன்	த ம்	தின்பண்டங்கைள	நான்	தின்னாத்தால்	எனக் 	விஷ ட்டச்	ேசா
விசித்திரமான	 ைறையக	்ைகயாண்டான.்	அ 	என்ைனக்	ெகால் வதற் ப்
பதிலாக	ேவைலக்காரப்	ெபண்ைணக்	ெகான் விட்ட .

ஒ 	நாள்	ேசா 	எனக் 	ஜவ்வா 	டப்பி	ஒன் 	வாங்கி	ெகா த்தான்.
வத் க் 	ஜவ்வா 	கலந்த	ைம	 சிக்	ெகாள்வ 	வழக்கம்.	நான்

மறந்தாற்ேபால்	அந்த	டப்பிைய	எங்ேகா	ைவத் விட்ேடன்.	அ 	காணாமற்
ேபாய்விட்ட .	அ 	ேவைலக்காரப்	ெபண்ணிடம்	அகப்பட்டதாம்.	அைதத்	தான்
அந்தப்	ெபண்	பிரதி	தினம்	 வத் க் ப்	 சிக்	ெகாண்ேட	வந்தாள்.	அ 	ெமள்ள
ெமள்ள	அவள்	உயிைரப்	ேபாக் ம்	விஷம்	கலந்த	ஜவ்வா .	அந்தப்	ெபண்



ழந்ைதயின	்அழைக	வர்ணித்த	ேவைலக்காரி	,	என்	ஜவ்வா 	டப்பிைய	எ த் ச்
ெசன் 	 சிக்ெகாண் 	வந்த	ெசய்திையக்	 றினாள்.	அைதக்	ேகட்ட ம்	எனக்
என்னேமா	சந்ேதகம்	ேதான்றிற் .	அந்த	டப்பிைய	எ த் 	வரச்	ெசால்லி
மிச்சமி ந்த	ஜவ்வாைத	ஒ 	டாக்டரிடம்	அ ப்பிச்	ேசாதிக்கச்	ெசய்ததில்,	அதில்
ஒ 	வைகயான	விஷம்	கலந்தி ப்பைதக	் றினார்.	இன்ன ம்	 ம்மா	இ க்க	என்
மனம்	இடந்த மா?	ஜவ்வாதில்	விஷமிட் 	என்ைனக்	ெகால்லத்	 ணிந்தாேன,
பாதகன	்என் 	என்	மனம்	பதறிற் .	எவ்வள 	உறவா ேனன்.	கைடசியில்
எவ்வள 	 ேராக	சிந்தைன	ெகாண்டான்	ேசா .	என்	உயிைரக்	 த் விட்
அவன்	லிலி டன்	 லாவிக்	ெகாண் க்க	வி ேவனா?	அவன்	எனக் ப்
பயணற் ப்	ேபானான்.	ஆகேவ	அவன்	இனி	எனக் த்	ேதைவயில்ைல.	பயணற் ப்
ேபான டன்,	என்	உயி க் 	உைல	ைவக்க ம்	 ணிந்தான்.	ஆகேவ	அவன	்உலகில்
இ க்க ம்	விடக்	 டா 	என் 	தீர்மானித்ேதன்.	என்	ஆைசைய	மறக்க	அவன்
ணிந்தேபா 	அவனிடம்	நான்	ஏன்	பாசம்	காட்ட	ேவண் ம்.	அவன்	என்ைனக்

ெகால் ம்	 ன் 	நாேன	அவைனக்	ெகால் வ 	என் 	 ணிந்ேதன்.

ெகாைல	நடந்த	இர 	-	மிரா தார்.	என்னிடம்	ஒ 	க தத்ைதக்	ெகா த்தார்.	அ
லிலி	வீட் 	பட்லரிடமி ந் 	ெபற்ற	க தம்.	அதில்	ஆங்கிலத்தில்	இ ந்தைத	அவர்
ப த் 	விளக்கினார்.	ேராஜா	 ஷ்பத்தில்	திராவக	 பமான	விஷத்ைதத்	ெதளித்
எனக் த்	த வ 	என் ம்,	அ 	உயிைரப்	ேபாக்கி	வி ெமன் ம்	பணம்	விைரவில்
கிைடக் -ெமன் ம்	ேசா 	லிலிக் 	க தத்தில்	எ தியி ந்தான்.	பணம்
ெபறாமல்,	வர	ேவண்டாம்	என் 	லிலி	க ைமயான	உத்தர 	விட்டதால்	ேசா
ேராஜா	 ஷ்பத்தில்	விஷமிட் 	என்ைனக்	ெகால்ல	'பிளான்	ேபாட் 	விட்டான்.	லிலி

த் 	மயங்கியி ந்த	ேவைளயில்	பட்லர்	இக்க த்ைத ம்,	ேசா 	எ திய	ேவ
க தங்கைள ம்	எ த் 	வந் 	மிரா தாரிடம்	ெகா த்தான்.	அவன்	மிரா ப்
பண்ைணயில்	ஒ 	காலத்தில்	ேவைல	பார்த்தவன்.

இக்க தத்ைதக்	கண்ட ம்,	என்ைன மறியாமல்	என்	கண்களில்	நீர்	ெப கிற் .
மிரா தாரர்,	”ைபத்தியேம	அவன்	வந்தால்,	வராேத	என் 	 றிவிடலாம்.	ஏன்	பயம்”
என் 	ேதற்றினார்.	''ேவண்டாம்	இன் 	ஒ 	இர 	மட் ம்	என்	இஷ்டப்ப 	நடக்க
உத்திர 	ெகா ங்கள்	என் 	ெகஞ்சிேனன்.	அவ ம்	சம்மதித்தார்.

இர 	ேசா 	வந்தான்.	வாட்டமற்ற	 கம்,	வஞ்சைன	 ளி ம்	ெதரியாதப
நடந்தான.்	ைகயிேல	நான்	எதிர்பார்த்த	ேராஜா	இ ந்த .	நா ம்	நன்றாகேவ
ந த்ேதன்.	ேராஜாைவப்	ெபற் க	்ெகாண்ேடன்.	ஏேதா	ேவைலயாக	உள்ேள	ேபாவ
ேபால்	ேபாய்,	அந்த	ேராஜாைவ	ைவத் விட் ,	நான	்வாங்கி	ைவத்தி ந்த
ேராஜாைவத்	தைலயில்	அணிந் 	ெகாண் 	ேசா விடம்	வந் 	ெகாஞ்சலாேனன்.
ஜைடயில்	ேராஜா	இ ப்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	ேசா 	மிக்க	மகிழ்ச்சி



அைடந்தான்.

”ேசா 	உன்ைன	ஒ 	ேகள்வி	ேகட்கப்	ேபாகிேறன”்	என் 	நான்	ேபச்ைச
வக்கிேனன்.

''ஒராயிரம்	ேகள்	ஒய்யாரி”	என்றான்	ேசா .

”எனக் 	நீ	ஜவ்வா 	வாங்கிக்ெகாண் 	வந்தாேய,	அ 	ஜவ்வா தானா?"	என்
ேகட்ேடன்.
”ஆமாம்,	ஏன்?	என்ன	விசித்திரமான	ேகள்வி”	என் 	ேசா 	ேகட் விட் ச்
சிரித்தான்.	ஆனால்	அவன்	 கத்தில்	சிறி 	பய ம்	தட் ற் .

”அந்த	ஜவ்வா 	ஒ 	ெபண்ணின்	உயிைரத்தான்	ேபாக்கிற் ”	என் 	நான்
ணிந் 	 றிேனன்.

”என்ன	காந்தா	வி கைத	ேப கிறாய்”	என் 	ேகட்டான்	ேசா .	அவன்	 ரலில்
ந க்கம்	உண்டாயிற் .

”டாக்டரின்	பரீட்ைச	நடந்த ”	என் 	நான்	ெசான்ேனன.்

”ைபத்தியமா,	உனக் ?	உள கிறாய்!	ஜவ்வா க் ம்	டாக்ட க் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?''	என் 	ேகலி	ேபால்	ேசா 	ேபசினான்.	ஆனால்	 கத்திேல	வியர்ைவ
த் 	 த்தாகத்	ேதான்றி	விட்ட .

”ஜவ்வாதில்	கலந்தி ந்த	விஷத் க் 	என்ன	ெபயர்”	என் 	ைதரியமாகேவ	நான்
ேகட்ேடன்.

”இ 	என்ன	கிரகசாரம்	காந்தா?	நீ	 வ 	எனக்ெகான் ேம	 ரியவில்ைலேய”
என்றான்	பாசாங் க்காரன்	பாதகன்.

” ரியா ,	ஆனால்	எனக் ப்	 ரிந் 	விட்ட .	என்	உயிரின	்விைல	20,000	 பாய்
அல்லவா?"	என்ேறன்	நான்.

''நான்	இனி	அைர ண ம்	இங் 	இ க்கமாட்ேடன்.	உன்	பணத் க்காக
உன்ைனக்	ெகால்ல	நான	்உனக் 	ஜவ்வாதில்	விஷமிட் க்	ெகா த்ேதனா?	இ
என்ன	அபாண்டம்	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	ேசா .	"ஏேதா	ஒ 	காகிதம்	ெகா .
என்	ெபய க் 	நீ	எ தி	ைவத்தி க் ம்	இன்ஷ் ர்	ெதாைகைய	மாற்றிவிட் ,



நான்	ெவளிேய	ேபாகிேறன.்	அைர	விநா ட	இந்தப்	பழிச்ெசால்ைலக்	ேகட்ட
பிற ,	அந்தப்	பணத் க் 	நான்	ெசாந்தக்காரனாக	இ க்கமாட்ேடன்.	யார்
ேப க் 	மாற்றி	எ த	ேவண் ம்	ெசால்”	என் 	ேகாபத் டன்	ேகட்பவன்	ேபால்
ேசா 	ந த்தான்.

”லிலி	ேப க் 	எ ”	என் 	நான்	 றிேனன்.

”விைளயாடாேத''	என்றான்	ேசா .

”ஏன்	விைளயாடக்	 டா ”	என் 	ேகட் க	்ெகாண்ேட,	நான்	அவைனத்	த விக்
ெகாண்ேடன்.	அந்த	ேநரம்	வைரயில்	அவ டன்	ேகாபித் க்	ெகாண் 	ேபசிய
நான்,	தி ெரன் 	அவைன	அைணத் க்	ெகாள்ளேவ,	ேசா 	பயந்தான்.
''இெதன்ன	ேசா !	ஒ 	ெபண்	த விக்	ெகாண்டால்	பயப்ப வதா?	என் 	நான்
ேகலி	ெசய் 	சிரித்ேதன,்	என்	சிரிப்பிேல	ேகாபேம	ெதானித்த .	அவ ம்	என்
டேவ	சிரித்தான்.	ஆனால்	 கம்	பயக் றிகைளேய	காட் ற .	என்	ைக

ெப விரலில்,	நான்	ஒ 	இ ம் 	உைற	ேபாட் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அ ,	ஜவ்வா
டப்பியின்	ேமல்	 தான.்

அைதக்	காட் ேனன்	ேசா விடம்,	”இ 	தான	ேசா ,	அந்த	ஜவ்வா 	டப்பியின்
	இந்த	டப்பியிலி ந்த	ஜவ்வாைத	 சிக்ெகாண் தான்	என்	வீட்

ேவைலக்காரியின்	ெபண்	இறந் 	விட்டாள்.	ஜவ்வாதில்	விஷங்கலப்ப
சாமாத்தியமாகா .	அந்த	டப்பியின்	ேமல்	 யிேல	கலக்க	ேவண்டம்”	என்
றிக்ெகாண்ேட,	ஆக்ேராஷத் டன	்ேசா ைவ	அைணத் க்	ெகாண் 	அவன

ெநஞ் க்	 ழியில்	ைகப்	ெப விரலில்	ேபாட் ந்த	இ ம் 	 ைய	ைவத்
அ த்திேனன்.	தி க்கிட்ட	ேசா 	திணறினான	என	பி 	தளரவில்ைல	.	அவன
கண்கள்	ெவளிேய	வந் 	வி ம்	ேபாலி ந்தன.	நான்	பயப்படவில்ைல.	அவைனக
ெகான் 	வி வெதன	 	ெசய்த	பிற 	பயம்	ஏ ?	அப்ேபா 	அந்த	வஞ்சகன்
சேரெலன் 	என்	ஜைடயில்	ைக	ைவத் 	ேராஜாைவ	எ த் 	அதைன	என்	நாசியில்
ைவத் 	அ த்தினான்.	இ ம் 	தன	்உயிைரக்	ெகால் ம்	 ன்னம்	மலர்	என்
உயிைரக்	ெகால் ெமன் 	எண்ணினான்.	”உன்	ேராஜா	ேவ ,	இ 	ேவ ”	என்
நான்	 றிக்ெகாண்ேட,	ெநஞ் க்	 ழியில்	அதிக	பலத்ேதா 	அ த்திேனன்.
கண்கள்	 க்ெகாண்டன.	ைக	தளர்ந் 	கீேழ	ெதாங்கிற ,	க த் 	சாயந்த ,
ேசா 	பிணமாகக்	கீேழ	வி ந்தான்.	பிணத்ைத	ஹாலிேலேய	கிடத்திவிட் ,	ேநேர
என்	அைறக் ச்	ெசன் ,	அவ்வப்ேபா 	 ண் 	 ண்டாக	எ தி	ைவத்தி ந்த
இந்த	என	வரலாற்ைற	எ தி	 த்ேதன	்ஒ 	ெகாைல	ெசய் 	விட் ,	இவ்வள
’பாரதத்ைத’	எப்ப 	எ திேனன்	என் 	ஆச்சரியப்ப வீர்கள்.	தங்ைக	சாந்தா க்
விஷயம்	ெதரியட் ம்	என் தான்	எ திேனன்.	 ாக் 	ேமைட	ஏறப்ேபா ம்	நான்,



என்	 யர்மிகக	கைதைய	என	தங்ைகக்ேக ம்	 றாவிட்டால்	மனம்	 க் ம்
ஆகேவ,	நிம்மதி டன்	சாவதற்காகேவ	இைத	எ திேனன.்
#	#	#

கன்னியாக	இ க்ைகயில்	காதல்	ெகாண் ,	அ 	கனியாததால்,	ெவம்பிய	வாழ்
ெபற் ,	விதைவயாகி,	விதைவக்	ெகா ைமயிலி ந் 	வி தைல	ெபற
விபசாரியாகி	விபசார	வாழக்ைகயிேல	ஆனந்தம்	ெபற	ஆைச	நாயகைனப்	ெபற் ,
அவன 	 ேராகத்தால	் ய ற் ,	அவைனக்	ெகான்ற	காந்தாவின்	கைத
இ ேவ.	ேபாலீசாரிடம்	தாேன	ேநரில்	ெசன் 	 றி,	ெகாைலைய	ஒப் க்	ெகாண் ,
த மாற்றமின்றி	ேகார்ட் ல்	நின் 	தண்டைன	ெபற் ,	 க் 	ேமைட	ஏறி,	தன்
வாழ்ைவத்	 ண் த் க்	ெகாண்டாள்	காந்தா.	ேபாலீ க் ப்	ேபா 	ம ன்னம்,
க ப் ச்	சீைலையப்	ேபார்த்திக்	ெகாண் ,	சாந்தாைவக்	கண் 	ெசய்தி	ஏ ம்
ேபசா ,	''இேதா,	இ தான	்உன்	காந்தா'	என் 	 றி	விட	 	-	வரலாற் க்	கட்ைட
அவளிடம்	தந் 	ேபானாள்.	அந்தக்	காட்சிைய	இன் ம்	சாந்தா	மறக்கவில்ைல
எபப த்தான்	மறப்பாள்?
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